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RESUMO 

 
O trabalho busca analisar o desenho brasileiro "Irmão do Jorel" e as questões que 

atravessam sua produção, através de uma revisão bibliográfica acerca da história da televisão e 

desenhos animados no Brasil e no mundo (com foco no canal transnacional Cartoon Network) 

e também de pesquisa de campo, que tem como objeto de estudo a Copa Studio - produtora de 

desenhos brasileiros bastante expressivos como "Tromba Trem" e "Historietas Assombradas 

(para Crianças Malcriadas)", além do próprio Irmão do Jorel. Aliado a isso, o trabalho contém 

uma análise de narrativa , com o intuito de abordar diferentes fatores que giram o universo da 

produção desse produto midiático e através disso, a monografia tem como objetivo entender os 

fatores narrativos que são influenciados pela forma de produção de um programa que apesar de 

brasileiro, é atravessado diretamente por uma empresa estadunidense de caráter transnacional e 

por esse motivo apresenta caraterísticas ditas “universais”, ou pelo menos o entendimento que 

a empresa tem do termo. Portanto, partiu-se de duas hipóteses (1) a busca pela aceitação de uma 

marca focada no mercado global cria tensões e apagamentos com relação a identidade nacional; 

(2) a própria “aceitação” do desenho pela marca reflete uma busca por narrativas consideradas 

mais progressivas, que é uma tendência atual do mercado de entretenimento. Este trabalho se 

propôs a analisar um caso específico e poderá ser utilizado como um meio de entendermos um 

panorama geral sobre desenhos animados em um mundo cada vez mais globalizado. A partir 

da pesquisa concluiu-se que ainda são necessários muitos estudos para melhor entendimento 

deste setor da cultura, e que a relação canal e estúdio é bem menos autoritária do que aparentava 

em primeiro momento. 

 

Palavras-chave: desenho animado, Irmão do Jorel, produção, transnacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 

The paper seeks to analyze the brazilian cartoon Irmão do Jorel and the issues that cross 

its production, through a bibliographical review about the history of television and cartoons in 

Brazil and in the world (focusing on the transnational channel Cartoon Network) and also about 

field research, which has as its object of study the Copa Studio - producer of very expressive 

brazilian cartoons such as TrunkTrain and Haunted Tales for Wicked Kids as well as Irmão do 

Jorel itself. Allied to this, the work contains a narrative analysis in order to address different 

factors that rotate the universe of production of this media and through this, the monograph 

aims to understand the narrative factors that are influenced by the form of production. Although 

a Brazilian program, it is directly crossed by a US company of a transnational character and for 

this reason has characteristics called “universal”, or at least the company's understanding of the 

term. Therefore, it was based on two hypotheses (1) the search for acceptance of a brand focused 

on the global market creates tensions and erasures regarding national identity; (2) the very 

"acceptance" of design by the brand reflects a search for narratives considered more 

progressive, which is a current trend in the entertainment market. This paper aims to analyze a 

specific case and can be used as a means of understanding a general picture of cartoons in an 

increasingly globalized world. From the research it was concluded that many studies are still 

needed to better understand this sector of culture, and that the relationship channel and studio 

is much less authoritarian than it appeared at first.  

 

Key-words: Cartoons, Jorel´s Brother, production, transnational 
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INTRODUÇÃO 

Desenhos Animados são parte fundamental na vida das crianças no Brasil (e em grande 

parte do mundo), fazem parte de seu aprendizado, desenvolvimento cognitivo, estimulam 

criatividade e também são agentes de sociabilização. Muitas vezes ignora-se o fato de que 

desenhos são como qualquer outro produto midiático e possui, portanto, um processo de 

produção complexo, que envolve tempo, dinheiro e muito trabalho por parte de seus 

realizadores. 

 “Mas aonde já se viu, estudar desenho animado?” É uma frase que vem na cabeça de 

muitas pessoas quando é colocada em sua frente a possibilidade de se debruçar sobre tal objeto, 

considerado (entre outros adjetivos) “imaturo”, “uma arte menor”, “bobo” e “coisa de criança”. 

Assim como toda generalização, essa também tende a uma visão muito limitada, o que acaba 

retirando uma gama de produções. O olhar para os desenhos de modo geral tende a ser para 

animações internacionais (principalmente estadunidenses), infantis e com grandes orçamentos. 

Também é importante ressaltar que existe uma hierarquia socialmente construída entre cinema 

versus televisão, que também perpassa tudo isso. Os filmes para cinema – novamente, grandes 

produções hollywoodianas, como os da Pixar Animation Studios – tendem a ser mais 

respeitados e olhados com mais atenção, segundo Jason Mittel (2004), não existe história 

canônica da animação televisiva, a TV é vista como o cemitério dos cartoons. 

Os desenhos animados não são feitos apenas para o público infantil, afinal, produções 

da Pixar por exemplo, costumam ser voltadas para toda a família e existem muitas animações 

voltadas para o público adulto, desde os consagrados da velha guarda, como Os Simpsons (1989 

-) e South Park (1997 -) até os mais recentes, que se destacam no serviço de streaming Netflix, 

por exemplo, Rick And Morty (2013 -), Big Mouth (2017 -) e Love, Death & Robots (2019). É 

claro que a delimitação entre um produto para adultos e para crianças não é tão clara, Simpsons 

por exemplo, já foi exibido na TV Globinho, programa tradicionalmente voltado para crianças, 

o que denota até mesmo uma certa ignorância para com o gênero e negligência com as crianças. 

Outro questionamento valioso é tensionar a importância (ou falta dela) que damos àquilo 

que é categorizado como “de criança”, afinal, por que negligenciar o mundo infantil, como se 

este não fosse passível de atenção? O “infantil” é tido como menor na nossa sociedade, porém 

é uma esfera da realidade extremamente importante, afinal são as experiências das crianças que 

formam os adultos. Em 2016, cinco dos 20 canais da TV paga mais assistidos eram canais 
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focados em desenhos animados, nessa lista, o Discovery Kids e o Cartoon Network estavam em 

segundo e terceiro lugar respectivamente (CONFIRA, 2017). 

Observando o cenário de constante crescimento dos desenhos animados, fica claro que 

estudar esse fenômeno social é cada vez mais relevante. Para entender melhor os fenômenos 

que acontecem nos dias de hoje, este trabalho busca entender um produto específico do atual 

momento da animação brasileira, para isso três vertentes distintas e complementares serão 

utilizadas: histórica, de produção e narrativa. 

Escolhemos o desenho brasileiro Irmão do Jorel (2014-), baseado em algumas questões, 

como sua importância para o cenário nacional, o fato de ele ser exibido na subdivisão latino-

americana do canal transnacional Cartoon Network e os temas muitas vezes complexos e 

“adultos” que sua narrativa carrega. Para aqueles que possuem um olhar mais atento, o desenho 

não é apenas uma fantasia alucinante e cheia de cores que diverte as crianças de 8 a 11 anos – 

público-alvo segundo o site oficial da Copa Studio1 –, mas é também um produto midiático 

com camadas de interpretação, de acordo com Zé Brandão, Produtor da Copa Studio, em 

entrevista ao programa caminhos da reportagem (TV Brasil, 2017). 

Irmão do Jorel é coproduzido pelo Cartoon Network e Copa Studio, tendo como núcleo 

criativo a TV Quase. O trabalho que propomos é investigativo e centrado nas questões que 

envolvem a produção de um desenho que, apesar de nacional, foi viabilizado por uma empresa 

com sede nos Estados Unidos. Apoiada em seu caráter transnacional, o Cartoon Network abriu, 

em 3 de junho de 2009, um concurso no 10º Fórum Brasil – Mercado Internacional de Televisão 

para inserir um desenho brasileiro em sua programação, Juliano Enrico venceu a competição e 

ganhou 20 mil dólares para produzir um pequeno curta e apresentar ao canal. 

Uma das questões desse trabalho é buscar compreender como as relações de poder entre 

Cartoon Network e Copa Studio se dão e como é influenciada a narrativa. Em entrevista para o 

“Caminhos da Reportagem” (TV Brasil, 2017), Zé Brandão defende certa sutileza ao referenciar 

características que remetem à identidade brasileira, ele diz ironicamente: “ah, animação 

brasileira, então tem que pôr um saci”, quando na verdade o simples fato de ter equipe brasileira 

já é suficiente para que traga consigo características típicas, sejam referências diretas ao folclore 

ou até mesmo uma lata de lixo e um orelhão. Ele também reforça a ideia das camadas, algo 

fundamental para seu apelo com diversos públicos. 

Algumas características do conteúdo da empresa casam com o desenho brasileiro. Mittel 

(2004) observa que apesar de estar comprometido aos desenhos de forma geral, são observáveis 

                                                 
1 http://copastudio.com/pt/irmao-do-jorel/. Acesso em 13 de novembro de 2019. 
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as tendências da empresa em se afastar do estilo Disney (foto-realista e mais Family- friendily) 

e se aproximar do estilo Warner (anárquica e mais despojada), ele diz que “Não 

surpreendentemente, considerando a ‘biblioteca’ da Turner e sua fusão com a Time Warner, 

Cartoon Network ‘cai’ firmemente na segunda metade dessa dualidade” (ibid., p.87 – tradução 

nossa).2 

Sendo assim, observamos no canal uma identidade bastante focada em atrair diversos 

públicos, a marca se define através da ideia de que é um canal voltado para quem gosta de 

desenhos, não importando a faixa etária (MITTEL, 2004). Kevin Sandler (2003, p.101, tradução 

nossa) fala sobre como “Crianças, adolescentes e adultos espectadores podem aproveitar ao 

máximo a marca Cartoon Network em variados e diversos espaços culturais, selecionando 

aqueles que combinam com seus interesses de consumidor, estilos de vida e valores”.3 

A Copa Studio também parece se alinhar com a mentalidade do Cartoon Network, a 

exemplo de Tromba Trem (2011-2017) e Historietas Assombradas (para Crianças Malcriadas) 

(2013-2016) visto que ambos os títulos possuem um humor parecido com Irmão do Jorel, apesar 

de serem mais “infantilizadas”. Já a TV Quase, que é creditada como núcleo criativo do 

desenho, deixa sua marca fortemente estabelecida, até mesmo trazendo versões animadas de 

personagens de suas outras produções, como O último programa do Mundo (2013) e Choque 

de Cultura (2016-atualmente). As duas empresas se alinham ao estilo autodepreciativo, 

autoreferencial, irônico e anárquico do Cartoon Network. 

O maior objetivo do presente trabalho é analisar uma coprodução entre Cartoon 

Network, Copa Studio e TV Quase, e buscar compreender quais relações de poder, questões 

financeiras e interesses por trás do produto fazem com que ele chegue para o telespectador em 

sua forma final. A coprodução é comum no Brasil, muitos casos de sucesso se apoiam em 

empresas estrangeiras (majoritariamente Estados Unidos e Canadá) para colocar seus planos 

em prática. O mercado de animação brasileira ainda é muito pequeno se for comparado aos 

grandes conglomerados norte-americanos, mas segundo o site oficial do Plano Nacional de 

Cultura, em 2017 foram lançados 7 longas-metragens (o máximo em um ano haviam sido 4 em 

2014) e nos últimos 10 anos o número de séries produzidas foi de duas para 44 (BRASIL, 2018). 

Para atingir os objetivos dessa monografia, será feita revisão bibliográfica acerca da  

história estadunidense, um estudo de caso  sobre a Copa Studio, e uma análise narrativa de 

                                                 
2 No original: “Not surprisingly, considering both Turner’s library and its merger with Time Warner, Cartoon 
Network falls firmly on the latter halfofthis duality.” 
3 “Child, teenage, and adult viewers can fully experience the Cartoon Network brand in several, diverse cultural 
spaces, selecting those that match their consumer interests,lifestyles,and values.” 
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alguns episódios. Parte do esforço desse trabalho se faz em visitas e entrevistas à empresa, para 

analisar de perto todas as questões trazidas pela revisão bibliográfica e análise do produto 

midiático. Irmão do Jorel vem ganhando diversos prêmios e trazendo discussões muito 

pertinentes para um mundo globalizado e serve de ponto de partida para buscarmos 

características mais gerais no que diz respeito à produção nacional e a transnacionalidade de 

grandes conglomerados. 

Entre as características que possivelmente influenciam a narrativa estão as dificuldades 

de se conseguir financiamento para a produção de desenhos, a identidade nacional 

midiaticamente construída, muito presente no desenho ainda que nem sempre de forma 

explícita, a subordinação ao canal internacional Cartoon Network e a forma que o mesmo 

constrói sua identidade, muito baseada em humor, em atingir crianças e adultos e de forte 

afirmação como uma marca de qualidade. 

Com isso, este trabalho pretende entender, as etapas de um produto cultural que vem 

conquistando grandes marcas de audiência, prêmios internacionais e atenção do mercado 

mundial. As mensagens que Irmão do Jorel carrega são complexas e poderosas; uma análise 

profunda desse produto midiático em toda sua constituição traz perspectivas animadoras para o 

mercado brasileiro, para as narrativas progressistas e também para uma mudança gradual na 

importância que damos a um elemento tão importante na formação de crianças, entretenimento 

e cotidiano de um mundo globalizado. 

Metodologicamente, o trabalho é dividido em três partes principais: 1) histórica, na qual 

será feita revisão bibliográfica focada em analisar historiografia dos desenhos animados com 

foco nos Estados Unidos e Brasil. 2) produção, focando nos processos de produção dos 

desenhos animados brasileiros, quais suas particularidades e dificuldades, para tal, inicialmente 

será feita revisão bibliográfica sobre o tema e posteriormente uma pesquisa de campo na 

empresa Copa Studio, indo de uma visão geral das produções brasileiras para então focar no 

objeto específico da pesquisa. 3) narrativa, que consistirá em análise de conteúdo como 

proposta por Laurence Bardin (1977), através da qual se fará possível o entendimento de que 

forma a produção influencia na narrativa. 
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CAPÍTULO 1 

“A HISTÓRIA SEM COMEÇO, MEIO E FIM”4 

    Neste capítulo, será feito panorama sobre o tema animação, através de revisão bibliografia 

sobre história dos desenhos animados mainstream, assim como explicitar algumas estratégias 

usadas pelos canais e empresas proponentes desse tipo de conteúdo no passado e atualmente. O 

foco maior será o canal Cartoon Network, entender a identidade de tal empresa é fundamental 

para compreender a presença de Irmão do Jorel em sua programação. 

   

1.1 “Microwave Warriors é muito legal, quem perdeu, se deu mal”5 

Muitas vezes, a importância da animação no dia a dia é ignorada, a tecnologia digital, por 

exemplo, permite hoje que filmes, séries, clipes e outras mídias audiovisuais estejam repletos 

de elementos fantasiosos ou que imitam a realidade (muitas vezes a subvertendo). Outro setor 

importantíssimo é a publicidade, os desenhos (2D ou 3D) estão presentes de forma significativa 

nas propagandas, sejam elas voltadas ao público infantil ou não. Na verdade, grande parte dos 

estúdios de animação no Brasil obtém uma parcela significativa de sua renda através da 

publicidade, como observado no programa “Caminhos da Reportagem” (TV Brasil, 2017). 

     A partir dos anos 1970 é possível observar a computação sendo utilizada para contar 

histórias no audiovisual, como por exemplo em Star Wars (1977).  Em 1985 temos o primeiro 

personagem de computador em um filme com atores, feito pela PIXAR, mesma empresa que 

produziria em 1995 o primeiro longa-metragem computadorizado, Toy Story. Esse aumento 

substancial do uso dessa técnica no audiovisual, fotografia e demais meios de reprodução de 

imagens, atualmente causa debates entre o que é ou não realidade. Como exemplo disso tem-se 

o filme Rogue One: Uma História Star Wars (2016), no qual o já falecido ator, Peter Cushing, 

foi recriado digitalmente para aparecer no filme (o que gerou um debate sobre a ética desse 

processo de “ressuscitar” pessoas em filmes) e também há o exemplo do remake do filme O Rei 

Leão (1994), que trouxe o debate acerca da natureza do longa, se poderia ser considerado um 

live action ou uma animação comum, já que todo o filme foi produzido em computação gráfica 

ultrarrealista6. 

                                                 
4 Título do oitavo episódio da primeira temporada. 
5 Referência ao episódio “Embarque Nessa Onda”, no qual um desenho chamado “Microwave Warios” 

vira mania entre as crianças. 
6 Desde o sucesso de “Malévola” (2014), a Disney vem produzindo bastantes adaptações de suas animações 
clássicas. 
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Debates como esse vem se tornando cada vez mais comuns e servem para ilustrar o 

avanço tecnológico que criou um bombardeamento de imagens animadas em nosso dia a dia. 

Essencial ressaltar que este trabalho não estudará a animação em termos gerais, e sim os 

desenhos animados, que podem ser dos mais variados gêneros e formatos. Basicamente, um 

desenho animado é como qualquer outro filme ou série, a única diferença é que vemos na tela 

imagens que não são reproduções diretas de imagens reais. Sendo assim, as generalizações 

acerca desse universo são infundadas, já que existem muitos desenhos voltados para o público 

adulto e pode-se citar até mesmo um exemplo de documentário feito em desenho animado.7 

Portanto, para entender esse universo, pensando principalmente no recorte 

estadunidense e brasileiro, é interessante voltar ao passado e entender as origens do que hoje 

definimos como desenho animado. Com o surgimento do cinema em 1895, veio bastante 

experimentação nesse novo segmento; os truquismos cinematográficos, por exemplo, na época 

de Géorge Mélies foram um grande marco para o surgimento dos filmes de ficção. Em apenas 

11 anos após a primeira película, surge Humorous Phases of Funny Faces (1906) o que apesar 

de não ser considerado o primeiro filme de animação, traz o uso dos cortes cinematográficos 

para causar o efeito de movimento em desenhos feitos em um quadro negro (STABILE & 

HARRISON, 2003).  

Segundo Carol Stabile e Mark Harrison (2003), em 1907 surgiu o filme The Haunted 

Hotel que era em live-action mas usava técnicas de “stop-action” para causar efeitos de terror, 

esse filme inspirou Emile Cohl a criar o que hoje é considerado o primeiro filme de animação 

da história: Fantasmagorie (1908). Ainda segundo Stabille e Harrison (2003, p.4) “No curso 

das duas primeiras décadas do século XX, novas tecnologias e estúdios emergiram”. Entre esses 

estúdios temos o Fleischer Studio, criador das personagens Betty Boop de 1932 e Popeye de 

1924, e o Pat Sullivan Studios, criadores do Gato Felix em 1919.  

No início, as animações eram feitas para serem exibidas nos cinemas, como uma atração 

antes do filme principal, até que esse costume foi subvertido pela Paramount nos anos 1940, 

que passou a focar na produção dos “filmes A” e assim fizeram outras tantas empresas. Por esse 

motivo, uma das poucas formas de faturar com desenhos nessa época era vendê-los para a 

televisão, a Disney foi pioneira nesse sentido. (MITTEL, 2004) 

Era muito comum os desenhos da época serem alocados em programações de 

compilação apresentados por atores, isso causou uma mudança de percepção no gênero como 

um todo, como defende Mittel (2004, p. 64, tradução nossa): “Enquanto o desenho em si 

                                                 
7 Valsa Com Bashir (2008) é um longa-metragem animado semidocumental do diretor israelense Ari Folman. 
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permaneceu o mesmo da era dos filmes, o jeito que os desenhos eram apresentados na televisão 

alteraram o fluxo textual e realocaram os textos junto ao reino da programação para crianças”.8 

Aliado da realocação dos programas, ocorreu bastante censura na época, com relação a 

aspectos relacionados a racismo, violência e uso de drogas nos desenhos, essas características 

foram ajudando a formatar o gênero como infantil. Por volta de 1957, havia dois tipos de 

desenho: curtas de Hollywood ou programas originais de baixo custo. Ambos voltados para 

crianças. (MITTEL, 2004) 

Essa preocupação com os temas supracitados tem crescido a cada ano; podemos 

observar por exemplo que era comum personagens como Zé Carioca, que fumavam e bebiam 

na década de 1940, não causar muito alarde por conta disso. Um caso famoso de racismo em 

um filme da Disney, é Canção do Sul (1946), película que a empresa busca ignorar de sua 

história. O próprio protagonista do filme não pode participar da estreia do filme pela segregação 

racial da época (DORNELLES, 2019). 

Com isso, é possível observar que existiu uma grande mudança no jeito que cartoons 

eram encarados, pois no cinema, o objetivo era atingir um público mais amplo possível, 

enquanto que na TV existiu um forte direcionamento às crianças. Mittel (2004) aponta como a 

publicidade é outro fator crucial nos anos 1950, já que a Mattel, na época uma empresa pequena, 

investiu muito dinheiro na propaganda para o programa da ABC The Mickey Mouse Club (1955-

1959). 

A publicidade e a animação caminham juntas até os dias de hoje. No Brasil, os desenhos 

mais famosos ganham muito dinheiro através de licenciamento, como é o exemplo de 

Peixonauta (2009- ) e Princesas do Mar (GATTI, JR et. al, 2002). São de extrema importância 

as estratégias de co-produção, pois ainda é difícil conseguir os investimentos no mercado 

interno, apesar da Lei da TV Paga (lei 12.485)9 ter tido grande influência sobre o jeito que os 

canais de desenhos internacionais se relacionam com o mercado brasileiro. 

Em 1958, nos Estados Unidos, a Hanna Barbera trouxe inovações ao mercado. Entre 

1958 e 1962 seus programas fizeram muito sucesso entre audiências adultas e infantis 

(MITTEL, 2004), isso pode ser observado atualmente, já que alguns desses desenhos são muito 

conhecidos e passam na televisão, como Os Flinstones (1960-1966) e as séries do personagem 

                                                 
8 “While the cartoon itself may have remained the same from the film era, the way cartoons were presented on 
television altered their textual flow and relocated the texts within the realm of children’s programming”. Inglês 
(Estados Unidos) 
9  A lei 12.485 de 2011 exige que canais da TV a cabo cedam uma pequena parte de sua programação a produções 
nacionais. 
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Scooby-Doo, que já conta com 14 versões, desde Scooby-Doo, Cadê Você? (1969) até Scooby-

Doo e Adivinha Quem? (2019). 

Segundo Mittel:  

 

Os trocadilhos, malapropisms, e piadas antigas que 

podem parecer obsoletas hoje, fizeram desenhos da 

Hanna-Barbera parecerem inovadores no seu apelo 

intergeracional. Essa meta de atingir a audiência “kidult” 

foi atingida não por criação de desenhos com apelo 

universal, mas por especificamente mirar seus visuais e 

efeitos sonoros malucos nos “wacky”10 e os diálogos nos 

adultos (ibid., p.69, tradução nossa): 

 

 A tendência de misturar o que é considerado atrativo para crianças e adultos, a já 

supracitada audiência “kidult”, é bastante comum em empresas como Pixar e Dreamworks, em 

Os Incríveis (2004) na versão dublada em português, o vilão Síndrome (Alexandre moreno) 

encontra a família incrível e faz uma velha piada de conotação sexual: “e eles não tinham 

televisão”, se referindo ao fato de o casal ter tido filhos. Na franquia Shrek (2001-2010) a lista 

de piadas adultas é enorme, além de possuir incontáveis referências à cultura pop e a elementos 

parodiando o mundo real. A exemplo disso pode-se ver no segundo filme da franquia um 

estabelecimento chamado “Farbucks Coffee”, fazendo referência a rede de cafeterias Starbucks 

Coffee. 

Essas constantes brincadeiras e paródias, também são influenciadas pela própria mídia, 

como observam Gomes e dos Santos: 

 

“Os meios de comunicação, por exemplo, contribuem 

para a construção da realidade social e para a fixação de 

visões do mundo. São responsáveis pela definição do que 

é socialmente visível e, algumas vezes, privilegiam o 

espetáculo em detrimento a uma tematização criteriosa. 

A televisão dita conceitos, constrói estereótipos e tem sua 

parcela de culpa na espetacularização da cultura, 

influenciando a formação do sujeito” (2007, p.78) 

                                                 
10 “The puns, malapropisms, and old jokes that may seem stale today, made Hanna-Barbera cartoons appear 
groundbreaking in their intergenerational appeal. This goal of reaching the “kidult” audience was achieved not 
through creating unified cartoons with universal appeals,but by specifically aiming the visuals and “wacky”sound 
effects at the “moppets,”and the dialog at adults” Inglês (Estados Unidos)- alguns termos foram mantidos do 
original por se tratarem de expressões de linguagem coloquial. 
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Portanto, é importante atentarmos aos aspectos estruturais da mídia, como defende 

Mittel (2004), pois é imprescindível para um melhor entendimento da construção do gênero. 

Em 1960, a animação já estava estabelecida como “kidult” e ocorre o surgimento do primeiro 

desenho a entrar no prime-time estadunidense, o já citado Os Flinstones, que fez grande 

sucesso, mas apesar disso, as tentativas do canal que exibia o programa, ABC, de emplacar 

mais programas no horário nobre não foram muito bem-sucedidas. 

Com o tempo, as empresas observaram que o horário de sábado de manhã trazia muitas 

oportunidades de propaganda para brinquedos e outros produtos voltados às crianças. Essa 

movimentação fez com que existisse mais incentivo para criação de séries originais, que aos 

poucos foram tomando lugar dos curtas tradicionais da época do cinema. Existem vários 

exemplos de desenhos criados exclusivamente para vender brinquedos, como é o caso de He-

man e os Defensores do Universo (1983-1985) e Comandos em Ação (1985-1991), nos anos 

1980 os “Saturday morning cartoons”11 ainda eram muito fortes na programação, o que mudou 

na década de 1990, com o sucesso de longas-metragens em animação voltando a ganhar 

popularidade nos cinemas. 

A década de 1990 traz muitos marcos na animação. A Bela e a Fera (1991) foi o primeiro 

do “gênero” ao ser indicado a Melhor Filme na cerimônia do Oscar, em 1994 foi lançado O Rei 

Leão, considerada até hoje uma das maiores animações da Disney e em 1995 surgiu Toy Story, 

primeiro longa-metragem feita totalmente em computação gráfica. 

Na televisão, estreia a série Os Simpsons (1989-) e depois de décadas traz os desenhos 

de volta ao prime-time. Kevin Sandler (2003) traz um olhar mais mercadológico para a 

formação das marcas na animação para TV. Ele defende que o branding, o ato de colocar uma 

ideia, atitude ou valor em um produto, transformou os canais a cabo em um dos elementos mais 

valiosos no mercado atual, as marcas criam um perfil e dessa forma apelam para um público 

específico, as propagandas também se tornam voltadas a esse grupo. 

A Nickelodeon, por exemplo, agarrou-se a uma imagem pró crianças e trouxe uma 

alternativa aos programas infantis violentos que eram exibidos na TV aberta (SANDLER, 

ibid.). Sandler traz a fala de Jeffrey Dunn (presidente da empresa de 1993 até 2006): “Marcas 

com uma atividade comercial são vulneráveis. Se você só tem uma relação empresarial com 

                                                 
11 A prática de colocar os desenhos no sábado de manhã foi muito comum entre os anos 60 e 80 – devido 

principalmente a uma questão de barateamento das propagandas e estratégias de narrowcasting –, o que ajudou a 
definir o gênero como infantil e extremamente comercial (MITTEL, 2004). No Brasil a prática também foi comum 
na TV aberta 

 



17 
 

seus consumidores, essa relação não é tão forte como se você tivesse uma relação dupla. Será 

mais forte ainda se você conseguir associar sua marca em três ou quatro maneiras diferentes” 

[tradução nossa]12. 

Em 1992, é criado o Cartoon Network pelo conglomerado de mídia Turner 

Broadcasting, que já havia adquirido a biblioteca de filmes da MGM em 1985. Ted Turner 

percebeu que os desenhos exibidos no canal WTBS (atual TNT) eram bem-sucedidos, então 

após comprar a empresa Hanna-Barbera, é criado o canal totalmente voltado para desenhos 

animados (MITTEL, 2004). 

Sandler (2003) mostra como o Cartoon Network se vende como os detentores da maior 

coleção de programação animada. Além das já citadas propriedades, a empresa detém as 

propriedades da Warner (como os Looney Tunes) e também muitos animes japoneses. O canal 

também se apropria de seus personagens e cria uma imagem irreverente e autoreferencial, isso 

é observado desde seus primórdios, onde existiam comerciais com personagens fora de 

contexto. Nos dias atuais a empresa continua fazendo piadas com ela mesma, uma recente peça 

publicitária promove o canal do YouTube que se tornou programação do Cartoon Network 

Brasil: O (sur)real mundo de Any Malu (ativo desde 2015) e traz alguns dos personagens mais 

famosos do canal (incluindo a Vovó Juju de Irmão do Jorel) fazendo crossover com a Any 

Malu. No vídeo de 30 segundos, a piada central é justamente a “contratação” da personagem 

pelo canal, trazendo a própria empresa para dentro da narrativa do vídeo.13 

Cartoon Network apoia-se no discurso de nostalgia e classicismo, e cria um grupo de 

“pessoas que gostam de desenho”, e é claro que o canal constrói sua própria ideia do que é 

desenho animado, já que caminha mais para um lado humorístico e visualmente frenético 

(MITTEL, 2004). “As práticas industriais do Cartoon Network ajudaram a fazer do desenho 

um gênero legítimo para audiências de massa novamente, trabalhando para corroer os estigmas 

associados com desenhos desde o início do Saturday Morning”14 (ibid., p.91, tradução nossa). 

 

                                                 
12 ”One business brands are vulnerable. If you only have one business relationship with your consumers, that 
relationship isn’t as strong as if you have a two-business relationship.Stronger still is if you can associate with 
your brand in three or four different ways” Inglês (Estados Unidos) 
13  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FitCsn4U82w. Acesso em 13 de outubro de 2019 
14 “the industrial practices of Cartoon Network have helped make the cartoon a legitimate genre for mass audiences 
once again, working to erode the stigmas associated with cartoons since the onset of Saturday morning” Inglês 
(Estados Unidos). 
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1.2 “Shakeaspirito Revolution”15 

Como explorado tanto por Mittel, Sandler, Stabile e Harrison pode-se observar a 

importância dos desenhos animados na história do audiovisual ocidental. Os questionamentos 

acerca do que seria adequado para menores vem à tona pelas décadas exploradas no presente 

trabalho, é possível observar a mudança desde os desenhos da época da segunda guerra 

(momento em que foi possível assistir ao Pato Donald trabalhando em uma linha de montagem 

e fazendo a saudação nazista) até os dias de hoje, quando assuntos como feminismo e 

representatividade são mais discutidos. 

É curioso como os desenhos, apesar de terem inegável influência na vida das crianças e 

consequentemente em seu futuro, têm sua importância subjugada de uma forma geral. Como 

explicita Stabile e Harrison (2003), ninguém questiona o efeito que as sitcoms exerceram sob 

uma geração de políticos conservadores, mas as animações do prime time são constantemente 

demonizadas. A sociedade reflete nos produtos culturais e vice-versa, portanto os desenhos 

animados são tão importantes como qualquer outro produto midiático no que diz respeito ao 

estudo e compreensão de uma época. 

 Existe bastante polêmica e mudanças que aconteceram nos programas infantis. Os 

desenhos japoneses são alvos frequentes de censuras parciais ou de episódios inteiros, a 

franquia Dragon Ball é um exemplo disso, já que houve diversas cenas que nunca passaram no 

Brasil por apresentarem conteúdo considerado violento ou sexual, sem contar que a versão 

remasterizada de Dragon Ball Z (1989-1996), intitulada Dragon Ball Kai (2009-2015) sofreu 

modificações para diminuir a violência, retirando o sangue, que no original era bastante 

presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15  No episódio “Embarque Nessa Onda”, o desenho educativo “Shakeaspirito” tem o termo “Revolution” 

acrescentado para se tornar mais atrativo e comercial. 
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Figura 1: Comparação DBZ Original e Remasterizado 

 
Fonte: http://nossosviciosevirtudes.blogspot.com/2010/10/dragon-ball-kai.html. Acesso em 22 de 

Novembro de 2019 

 

Desenhos consagrados como Pernalonga já passaram por fases bastante controversas, 

um exemplo disso é o episódio Nips The Nips (1944) que retratava os japoneses de forma 

bastante preconceituosa, o Pato Donald (mais uma vez envolvido em polêmicas) é protagonista 

de um curta sobre controle de natalidade chamado Family Planning (1968), neste desenho, fica 

claro que a mensagem é focada nos imigrantes dos Estados Unidos, e não na população como 

um todo, denotando um caráter extremamente xenofóbico. Fica mais evidente se levar em conta 

que na época a representatividade não era um assunto muito voga hegemonicamente, e quando 

etnias latinas, negras ou asiáticas eram representadas, isso se dava de uma forma muito 

estigmatizada. 
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Hoje ocorre um grande avanço em relação a essas questões, ainda não é um cenário 

ideal, porém alguns marcos estão sendo alcançados, inclusive pela Disney, que questiona 

frequentemente suas condutas do passado. Em 2017, o programa Star vs. As Forças do Mal 

(2015-2019) exibido no Disney Chanel, veiculou o primeiro beijo gay em um desenho da 

Disney, no ano seguinte o desenho Hora de Aventura (2010-2018) exibiu em seu último 

episódio um beijo lésbico entre duas personagens importantes (ao contrário do exemplo 

anterior, no qual o beijo ocorreu entre figurantes), Marcelline e Princesa Jujuba. No mesmo 

ano, o desenho Steven Universo (2013-) mostrou um casamento entre duas personagens 

femininas: Rubi e Safira. Rebecca Sugar, criadora da série, conta como foi difícil convencer o 

canal para exibir tal cena: “Eu acabei tendo muitas conversas, na quais fui avisada de que o 

desenho não poderia ser algo categorizado como conteúdo gay e que havia um limite do quanto 

poderíamos mostrar essas personagens, quanto elas seriam próximas uma da outra” 

(CRIADORA, 2018)16. 

Como apontam Ariane Holzbach (2019), Darcey West (2015), Mittel (2004) e Sandler 

(2003), a estratégia de Branding é fundamental. As marcas usam de diversas estratégias para 

engajar os possíveis consumidores, criando um vínculo não só de mercado, mas também 

emocional. Mittel (2004) discorre sobre o processo de narrowcating, e como ele foi usado pela 

publicidade na época da explosão dos Saturday morning cartoons, para mirar em uma audiência 

específica (ao contrário da televisão aberta, que via de regra busca se expandir ao máximo de 

pessoas possível), hoje em dia canais como Animal Planet e ESPN são exemplos dessa prática.  

Darcey West (2015), apesar de não retirar a importância da prática citada acima, traz a 

perspectiva de que o branding seria a prática mais significativa, principalmente quando se trata 

do que ela intitula como “Post- Network Era”, onde a internet entra como agente importante e 

tendência de mercado. West dá como exemplo a HBO, que após um início conturbado, 

conseguiu bastante sucesso ao fazer a primeira transmissão via satélite da história: “HBO 

literalmente ofereceu a seus assinantes algo que eles não poderiam conseguir em nenhum outro 

lugar, o que se tornou o pilar da sua quintessencial identidade de marca”17 (2015, p.20, tradução 

nossa).  

O Cartoon Network, com sua imagem autorreferencial e irônica (MITTEL, 2004; 

SANDLER, 2003) se mantém como um dos maiores canais de TV à cabo do mundo, fazendo 

                                                 
16 https://www.gazetaonline.com.br/entretenimento/cultura/2018/08/criadora-de--steven-universo--

conta-dificuldade-para-exibir-cena-de-casamento-gay-1014144196.html. Acesso em 11 de outubro de 2019 
17 “HBO literally offered its subscribers something they couldn’t get anywhere else, which became the cornerstone 
of their quintessential brand identity” Inglês (Estados Unidos). 
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parte da WarnerMedia, que é composta por 4 subdivisões: WarnerMedia Entertainment, 

WarnerMedia News & Sports, Warner Bros. e WarnerMedia Sales & Iternational. A já citada 

HBO também faz parte dessa grande junção de marcas que compõe o conglomerado.18 

 

Figura 2: Propriedades do grupo WarnerMedia 

 

Fonte: http://www.timewarner.com/company/business-units. Acesso em 22 de novembro de 2019 

 

O canal Cartoon Network carrega um histórico de ressignificação de personagens de sua 

vasta propriedade e de programas antigos; um grande exemplo disso são suas propagandas com 

crossovers de personagens em situações inusitadas, piadas autorreferentes e edições de 

episódios com intuitos de comicidade (HOLZBACH, 2019; MITTEL, 2004; SANDLER, 

2003), além de programas que brincam com essas ideias, tendo como caso de destaque Space 

Ghost de Costa a Costa (1994 - 2008) que traz uma propriedade da Hanna-Barbera em um 

contexto totalmente diferente do original, ao mesmo tempo que satiriza o gênero talk shows. 

Ariane Holzbach (2019, p.213) também afirma que esse processo acaba englobando a 

produção local, entretanto a mídia em questão precisa “se enquadrar na marca transnacional, 

                                                 
18 http://www.timewarner.com/company/business-units. Accesso em 11 de Outubro de 2019. 
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delineando uma complexa troca que oferece novas maneiras de compreensão 1) do papel dos 

canais transnacionais em contextos específicos e 2) do conteúdo local que eles veiculam ”. 

 Atualmente o Cartoon Network é veiculado em todos os continentes, além do site 

principal existe um site para a Ásia, um para América Latina (que funciona como hiperlink para 

entrar no portal específico de cada país, incluindo Brasil), um para o Canadá, um para Austrália 

/ Nova Zelândia e outro para a Europa, entretanto, o site Europeu também funciona como 

hiperlink para o site da África e o site árabe.19 

Analisando os sites da América Latina, observa-se que os destaques são os mesmos, 

com exceção da presença da Turma da Mônica (2012-) no site brasileiro. Entre estes destaques 

existem apenas dois outros desenhos que não são estadunidenses, Vilanesco (2018), que é 

mexicano, e o próprio Irmão do Jorel. 

A programação brasileira do canal20 apresenta também produções de outros países, 

como França (Taffy de 2019), Canadá (Drama Total Kids de 2018), Japão (Dragon Ball Super 

de 2016) e até Chile e Rússia, com A lenda de Zeta & Ozz (2019) e Masha e o Urso (2017) 

respectivamente. Existe um movimento por parte do canal em atrair mercados distintos e criar 

proximidade com diversos territórios (HOLZBACH, 2018), os já citados desenhos da América 

central e do Sul explicitam esse aspecto transnacional da empresa, além disso, existem outros 

desenhos brasileiros veiculados no Cartoon Network: As Aventuras de Gui & Estopa (2006-) 

Oswaldo (2014-), Weeboom (2018-)21, Zuzubalândia (2019) e Ninjin (2019)22. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Os sites do Cartoon Network, na ordem em que foram citados: https://www.cartoonnetworkasia.com/ 
https://spa.cartoonnetworkla.com/html/splashPage/index.html 
https://www.cartoonnetwork.ca/ 
https://www.cartoonnetwork.com.au/ 
https://www.cartoonnetworkeurope.com/. Acesso em 11 de outubro de 2019. 
20 https://www.cartoonnetwork.com.br/programacao. Acesso em 11 de outubro de 2019. 

              21 http://www.infoanimation.com.br/2019/09/serie-brasileira-weeboom-estreia-no.html. Acesso em 11 
de outubro de 2019. 

22 https://telaviva.com.br/02/09/2019/cartoon-network-estreia-ninjin-nova-animacao-brasileira/. Acesso 
em 11 de outubro de 2019. 
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CAPÍTULO 2 

ESTE CAPÍTULO É UMA PROPRIEDADE DA SHOSTNERS &SHOSTNERS23 

 

Este capítulo se propõem a analisar as perspectivas da produção de desenhos animados 

no Brasil, seus enfrentamentos e desafios, assim como realizar estudo de caso sobre a Copa 

Studio, com diversas entrevistas, a fim de comparar os estudos achados em bibliografias com 

os observados na pesquisa de campo.  

O estudo de caso (Yin, 2001) consiste em se debruçar sobre um exemplo específico de 

sucesso, neste caso, no ramo da produção de desenhos animados, para entender o “como” e 

“porquê” de Irmão do Jorel ter conquistado o espaço e a visibilidade atualmente. A Visita a 

Copa Studio será peça fundamental para uma melhor compreensão dos fatores que levaram ao 

sucesso do programa. 

 

2.1“É Por isso que eu busco errar bastante, para ter muitas oportunidades de 

reconhecer meu erro”24 

O Brasil está em um período bastante promissor para as animações, como já foi 

mencionado anteriormente, nas listas dos canais mais assistidos da TV a cabo sempre figuram 

os que exibem desenho animado em altas posições. Segundo o site oficial do Plano Nacional 

de Cultura, em 2017 foram lançados 7 longas-metragens (o máximo em um ano haviam sido 4 

em 2014) e entre 2008 e 2018 o número de séries produzidas foi de duas para 44. 

No ano de 2016, segundo o BNDES, quase R$ 4 Bilhões foram movimentados no 

mercado de animações, incluindo TV, cinema, games, plataformas digitais e publicidade. A 

audiência na TV paga representa a maior parcela desse montante, seguido dos games e da 

publicidade. O estudo não contabilizou o licenciamento em cima desses produtos, mas sabe-se 

que é estratégia de suma importância, como será melhor explicitado a seguir. (BNDES, 2018)25. 

Apesar da televisão aberta insistir em não exibir programas infantis, os canais a cabo e 

a internet são grandes expoentes para os produtores desse tipo de conteúdo. No caso brasileiro, 

vemos alguns fatores que influenciam o atual boom de desenhos que vivenciamos, um deles é 

                                                 
23 Brincadeira com o fato da empresa fictícia ser tão poderosa na narrativa de Irmão do Jorel. 
24Frase proferida por Seu Edson. Disponível em: 
https://www.facebook.com/cartoonnetworkbrasil/photos/palavras-s%C3%A1bias-do-seu-edson-
cnacess%C3%ADvel-na-imagem-o-seu-edson-em-preto-e-branco/10154898261163300/. Acesso em 11 
de Novembro de 2019 
25 https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-calcula-em-r-4-

bilhoes-mercado-de-animacao-no-brasil. Acesso em: 12 de novembro de 2019 
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a lei da TV Paga (lei 12.485) que obriga os canais a destinarem uma pequena parcela de sua 

programação para produções nacionais, entretanto essa legislação não é a única influenciadora, 

tendo em vista a crescente estratégia de transnacionalização dos canais, “isso atualmente é feito 

a partir da definição de uma marca que possibilita que um mesmo canal seja reconhecido 

globalmente, embora lide com línguas, culturas e gostos diferentes ”(HOLZBACH, 2019, 

p.213). 

Ao final dos anos 1990, como aponta Holzbach (ibid.), os desenhos animados que 

marcavam presença na TV aberta foram sumindo da programação. A natureza dos canais a cabo 

– vindo de grandes conglomerados norte-americanos – e seu sucesso crescente, fizeram com 

que grande parte da programação animada na televisão brasileira, ficasse concentrada nesses 

canais de nicho. O Brasil parece perder oportunidades de dialogar com o público infantil, um 

grande marco disso foi a substituição da TV Globinho pelo programa Encontro com Fátima 

Bernardes no ano de 2012 e sua extinção por completo – o programa ainda era exibido aos 

sábados – em 2015. 

Atualmente, o único canal grande da TV aberta que cede parte da sua programação para 

conteúdos infantis é o SBT. Em 2018, um quarto da programação do canal era voltada ao 

público infantil.26 Concomitantemente, os canais internacionais da TV à cabo, e também os 

canais nacionais como o Gloob, ganham força na veiculação de desenhos animados e demais 

programas infantis. 

A maioria das empresas produtoras de animação no Brasil têm como fator em comum o 

trabalho na área da publicidade e a estratégia de coprodução (CAMINHOS 2017; GATTI, JR. 

et al. 2014; MACHADO; FISCHER, 2017), que consiste em se aliar a alguma empresa 

(geralmente de capital estrangeiro) para viabilizar a produção de uma obra. GATTI, JR. et al. 

(2014) analisam três empresas brasileiras (Flamma, TV PinGuim e 2DLab) com intuito de 

entender como as produtoras nacionais colocam em prática seus produtos em um mercado 

historicamente dominado por grandes estúdios internacionais. Abordaremos esse estudo à fim 

de comparação com a Copa Studio, foco deste capítulo.  

A Flamma não utilizou de recursos públicos para confecção de Princesas do Mar (2008-

2010), se aliou à empresa australiana Southern Star e ao estúdio espanhol Neptuno Films. O 

licenciamento dos produtos, prática comum e bastante lucrativa no mundo das animações, ficou 

dividido entre as três empresas, a Flamma com a América Latina, Neptuno com Portugal e 

                                                 
26 https://www.amigosdoforum.com.br/sbt-e-resistencia-da-programacao-infantil-na-tv-aberta/ 
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Espanha e Southern Star com o resto do mundo (GATTI, JR. et al. 2014). Princesas do Mar é 

um caso de extremo sucesso em um espaço muito curto de tempo. 

Existe uma tendência em desenhos voltados para o público mais infantil quando se trata 

de internacionalizar produtos dessa natureza. Muitas vezes os desenhos que alcançam maior 

projeção mundial são sem fala ou com poucos diálogos e um estilo de narrativa “simples” com 

bastante humor físico, à exemplo de Booba (2014-) e Masha e o Urso (2009-) (Rússia); Larva 

(2011-) e Pororo (2003-) (Coréia do Sul); O Pequeno Poderoso Bheem (2019-) (Índia). Vale 

ressaltar também um desenho brasileiro que começou através da plataforma Youtube: Galinha 

Pintadinha (2006) que figura entre os 10 canais com maior quantidade de inscritos no brasil e 

até o presente momento conta com 13 Bilhões de visualizações.27 

No caso TV PinGuim, os incentivos fiscais vieram de diversas fontes, para produzir 

Peixonauta (2009-2018) a empresa teve de juntar 6 milhões de reais para produzir a série em 

18 meses, foi necessária a junção da empresa Discovery, Bunge e de recursos captados pelo 

BNDES e pela ANCINE. Parte do dinheiro foi retirado dos fundos da própria empresa. 

Peixonauta possui uma vasta lista de produtos licenciados. 

 

Figura 3: Alguns produtos licenciados do desenho Peixonauta 

 
Fonte: https://pt.slideshare.net/WilianGattiJr/apresentacao-artigo-peixonauta 
 

 

 

Interessante reparar a quantidade considerável de mobilização para que fosse colocada 

em prática. A série já foi exibida em mais de 60 países, conta com dois longas-metragens e 

atualmente está sendo produzido um terceiro. Segundo Célia Catunda, em entrevista ao “The 

                                                 
27 https://www.youtube.com/user/juptube/about. Acesso em: 12 de novembro de 2019 
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Noite”, o desenho O Show da Luna já foi vendido para mais de 90 países e estreou primeiro nos 

EUA, o que é um fator para ilustrar diversas formas que as empresas de países hegemônicos e 

com mercado consolidado se beneficiam da prática de co-produção. 

Já a 2DLab, mais antiga das três, se inscreveu para um edital do MinC em 2004 com o 

curta Meu Amigãozão, que posteriormente se tornou série de mesmo nome (exibida 

originalmente de 2010 a 2012). O orçamento do programa foi dividido pela Treehouse (Canal 

Canadense), Discovery Kids, TV Brasil e teve participação também de recursos públicos, 

vindos do BNDES e da Lei Roaunet. 

Aliado a isso, um fator crucial para a indústria é o tempo, ainda em GATTI JR. (2014, 

p.470) é possível observar que: 

 

Outro desafio desta indústria é que a animação tem um retorno demorado. O 

licenciamento, uma das principais fontes do estúdio, só gera resultados após a 

produção, exibição e aceitação do público, um ciclo que pode levar mais de dois anos. 

Assim, as produtoras nacionais mantêm atividades paralelas, intercalando produções 

com trabalhos publicitários, para garantir a renda e o funcionamento da produtora. 

(2014, p.470)   

 

Neste mesmo estudo, chegou-se à conclusão que somente a criatividade não é suficiente 

para alavancar um desenho, é essencial “[...]integrar processos de desenvolvimento com 

parceiros de negócio, organizar equipes multifuncionais de trabalho espalhadas 

geograficamente e habilidades para reunir o pragmatismo para atender a cronogramas e 

orçamento[...]” (p.490) e além disso, a estratégia de licenciamento é de suma importância, visto 

que as três empresas investiram na prática e foram exibidas em diversos países, Princesas ao 

Mar chegou a 126 países e Peixonauta alcançou 67 territórios. 

Desses produtos, Peixonauta é talvez o maior caso de sucesso em termos de 

licenciamento, já que a marca está presente em 300 produtos (ibid., p. 487). O sucesso da série 

se dá a diversos fatores, observados mais recentemente, também por Gatti Jr, de acordo com 

ele: 

 

[...]a TV Pinguim demonstrou capacidade de utilizar e influenciar diversos fatores 

institucionais imersos em seu ambiente contextual de referência a seu favor, de tal 

como: a) influenciar o BNDES na criação da linha Procult, a qual financiou a 

produção do Peixonauta; b) convencer a Discovery Kids a investir em uma produção 

brasileira; c) influenciar, por meio da ABPITV, a legislação brasileira sobre 



27 
 

animações; e d) convencer parceiros estrangeiros a distribuir o Peixonauta em outros 

países. (2017, p.116) 

 

 

Nos Estados Unidos, Disney, Cartoon Network e Nickelodeon detêm o estúdio, 

distribuição e o licenciamento (RAUGUST, 2004; YOON e MALECKI, 2009 apud GATTI 

JR., et al., 2014). Essas produtoras incorporam as produções independentes, possuem 

orçamentos muito altos e investem muito em divulgação, além disso conseguem licenciamento 

no mundo inteiro, sem pagar intermediários. Porém, desde 2008, esses estúdios também vêm 

buscando coproduções (GATTI JR., et al., 2014), o que exemplifica a forte tendência que existe 

em todo o mundo para com essa prática, demonstrando que muitas vezes são necessárias uniões 

para juntar a parte criativa, burocrática e técnica do processo. 

Então, fica clara a necessidade da esfera pública e privada nesse meio, uma série de 

investimentos vindos de diversos lugares tornam possíveis as realizações dos projetos. O caso 

de Irmão do Jorel é semelhante: para a quarta temporada, teve 6 milhões de reais para captação 

aprovados pela Ancine (ANCINE, 2018). 

Em estudo mais recente, realizado por Machado e Fleischer (2017), foram analisadas 4 

empresas de animação brasileiras (que tiveram seus nomes ocultados, identificados como A, B, 

C e D), de acordo com tal estudo, pode-se observar algumas características em comum entre 

elas, através da tabela elaborada pelos autores: (MACHADO e FISCHER, 2017) 
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Figura 4: Tabela com características gerais dos estúdios de animação 

 
Fonte: Machado e Fischer (2017) 

 

Interessante perceber duas características que são iguais nas 4 empresas: a falta de um 

plano negócios no início e a prestação de serviços para outras empresas. O primeiro fator é 

ilustrado na pesquisa como um fator comum na indústria criativa, pois existe uma dicotomia 

entre o comercial e o artístico que se enfrentam nesse meio. As perspectivas de trabalho 

costumam atrair profissionais da área por possuírem horários flexíveis, oportunidades de 

explorar criatividade e ambiente descontraído e fraternal. Fatores como pagamento justo e plano 

de carreira não se mostram o forte desse tipo de companhia (MACHADO e FISCHER, 2017).  

Outro destaque brasileiro no mundo das animações é o Anima-Mundi, festival que 

surgiu em 1993 com o intuito de divulgar e incentivar a produção de desenhos no Brasil. Em 

2018 o festival teve 576 filmes de mais de 40 países em sua programação, desse total, 108 

brasileiros.28 No ano de 2019, foi necessária uma campanha de financiamento para manter o 

projeto, que acabou sendo um sucesso, 1800 filmes inscritos. Tal estratégia para angariar fundos 

é um exemplo de como foram diminuídos os investimentos públicos na área artística 

atualmente. 

                                                 
28 http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-141753/. Acesso em 12 de novembro de 2019 
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O Anima Mundi é um exemplo de como foram diminuídos os investimentos públicos 

na área artística atualmente. O próprio festival realizou uma pesquisa e chegou-se à conclusão 

que a venda direta é a maior receita para os estúdios de animação, representando pouco mais 

da metade das respostas dadas por produtores em questionário. Os Editais e fundos setoriais 

estão com 18% e 11% das respostas. Na mesma pesquisa chegou-se ao seguinte resultado: 

curta-metragem é o maior foco dos estúdios atualmente, em segundo lugar vem a publicidade, 

o que ilustra que ainda persiste a necessidade e a lucratividade de se investir nesse setor.29 

O festival Annecy, tradicional desde a década de 1960, homenageou o Brasil em 2018. 

Tal festival é reconhecido mundialmente e há alguns anos animações nacionais vêm se 

destacando e ganham expressividade nas premiações, Uma História de Amor e Fúria (2013) 

ganhou melhor longa-metragem em 2014. Em 2015 o indicado ao Oscar O Menino e o Mundo 

(2014) levou o prémio de melhor longa-metragem de acordo com o público e Guida (2014) 

recebeu melhor curta-metragem de estreia (PRADO, 2019). Marcel Jean, diretor artístico, 

explica a escolha pelo país latino-americano: “Recentemente, o Brasil foi premiado durante três 

anos consecutivos, o que é excepcional e justifica nossa vontade de explorar mais 

profundamente a produção brasileira de animação. Queremos mostrar como este grande 

território é uma fonte criativa poderosa e como os animadores brasileiros souberam desenvolver 

uma expressão singular e forte”.30 

 

2.2 A fantástica fábrica de desenhos animados31 

No dia 27/09/2019 foi realizada, tal como previamente proposto neste trabalho, uma 

visita a Copa Studio, produtora de diversos desenhos brasileiros de sucesso. Esta é participante 

em trabalhos com diversos canais, como Cartoon Network, Discovery Kids, Zoomoo, Gloob, 

TV Brasil, TV Aparecida e TV Cultura (MOREIRA, 2019). O estúdio é localizado no centro 

da cidade do Rio de Janeiro e conta, hoje, com aproximadamente 100 funcionários. Enfatiza-

se, neste quesito, que a empresa dobrou seu contingente no período de apenas um ano. 

Quanto ao espaço, a Copa Studio é um exemplo de ambiente descontraído e bastante 

convidativo, reforçando o esforço dos organizadores para transformar um ambiente que, 

originalmente, caracteriza-se de modo bem comum e padronizado em um lugar diferenciado e 

                                                 
29https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/07/25/venda-direta-e-receita-principal-de-

estudios-de-animacao.html 

30 http://br.rfi.fr/franca/20180611-brasil-e-grande-homenageado-da-42-edicao-do-festival-de-filmes-de-
animacao-de-annecy. Acesso em 12 de novembro de 2019 

31  Referência ao sétimo episódio da segunda temporada “A Fantástica Fábrica de Refrigerantes” 
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agradável. Nas mesas de cada trabalhador, pode-se observar miniaturas, desenhos, acessórios e 

demais decorações que exprimem a personalidade e interesses de cada um. Nos corredores, 

existem pelúcias, posters e figuras de papelão dos desenhos da empresa, além da presença de 

um “cantinho da soneca”, local de descanso em que também existem diversos livros, HQs e 

Mangás. 

 

Figura 5: Estátua do Irmão do Jorel na entrada da Copa Studio. 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A visita foi guiada por Diego Klinkerfus, que dirigiu a segunda e terceira temporada de 

“Irmão do Jorel”. Foi fornecido, então, um resumo [figura 5] de quais etapas da produção são 

realizadas no estúdio: Storyboard, Animatic, Character Design, Confecção de cenários, 

Rigging, Animação e Composição. A etapa criativa (roteiro e gravação de voz original) e de 

edição (mixagem de som e pequenas correções) são desempenhadas em outros locais. Vale 

ressaltar que a versão apresentada é simplificada, uma visão demasiadamente técnica do 

processo não se faz necessária para os objetivos deste trabalho. 
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Figura 6: Quadro explicativo sobre as etapas de produção da animação. 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Por fins metodológicos, será feita uma breve descrição de cada etapa, seguido dos 

respectivos entrevistados em cada setor. O Storyboard (Lucas Pelegrineti) é um processo no 

qual se criam rascunhos a partir de um roteiro (preferencialmente com auxílio da gravação de 

voz) visando favorecer uma noção dos enquadramentos e fornecer o clima geral das cenas de 

um determinado episódio. Animatic é a etapa seguinte, na qual se animam os desenhos do 

processo anterior, dando vida à imagem. Character Design (Juan Cunha) é quando se define 

como é o visual dos personagens que aparecerão no episódio ou filme que se está produzindo. 

A Confecção de cenários ou arte (Rodolfo França) do episódio é aplicada para criar a 

ambientação em que serão desenvolvidos os eventos do programa. 

Já o Rigging é um processo que requer uma explicação mais elaborada. Nesta etapa, os 

animadores criam uma espécie de boneco articulado virtual, que pode ser manipulado de acordo 

com as intenções e necessidades do animador. Tal método, presente na animação cut out32, 

facilita produção, pois, ao contrário das animações full (processo no qual a animação é 

desenhada quadro a quadro) utiliza-se uma estratégia em que o modelo pré-pronto de cada 

personagem pode ser reaproveitado tantas vezes quantas forem necessárias. Salienta-se, 

                                                 
32 Em português “animação de recortes”, se origina do processo de fazer animação através de personagens 

recortados em papel, atualmente pode ser realizada através de modelos feitos em computador. South Park é um 
exemplo bem claro deste método. 
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portanto, uma grande vantagem no quesito economia de tempo e dinheiro no desempenho da 

fase. A animação (Lena Franzz) tem a função de junção de todas as etapas, realizando o produto 

final, restando apenas a Composição Visual, na qual é feito o tratamento de cor e inclusão de 

alguns efeitos extras. Depois dessas etapas, é feita a mixagem de som (Ultrassom Music Ideas) 

e o empacotamento, em que são colocadas as cartelas de créditos iniciais e finais e são 

realizados os demais ajustes de acordo com as exigências do canal que solicita o programa. 

Partindo dessa noção geral, pudemos conversar com os responsáveis por cada setor. 

Fatores frequentes no discurso do primeiro entrevistado (Lucas Pelegrinetti) foram questões 

envolvendo adaptação e limitação da animação 2D Cut-out33. Ao longo da conversa, ele 

mostrou alguns exemplos de como usar a criatividade para “enganar” o telespectador e brincar 

com sua imaginação. 

O exemplo mais ilustrativo foi do episódio “Zazazilla”, décimo terceiro episódio da 

terceira temporada, no qual existe uma cena em que a cachorrinha de Irmão do Jorel começa a 

crescer absurdamente, rompendo teto de sua casa. Nesta cena, Lucas explica que usou cortes 

para criar o efeito de elipse e fazer a Zazá aumentar seu tamanho rapidamente, economizando 

tempo e dinheiro sem comprometer a qualidade do que está sendo mostrado. No momento em 

que a cachorrinha quebra o teto da casa, somente pedaços de sua estrutura aparecem caindo na 

tela, pois, segundo o próprio, seria muito mais difícil animar a parte de cima da casa. Portanto, 

optou-se por manter a “câmera” em um ângulo específico.  

Basicamente, é para isso que se faz o storyboard, tal como previamente apresentado. 

Neste momento da produção é predefinido o ângulo da cena, se existirá um plano close up em 

tal personagem ou se veremos a sequência em uma perspectiva mais distante, por exemplo. 

Lucas também descreve como o processo mais criativo dessa etapa funciona, uma linha do 

roteiro pode se tornar uma grande cena quando o desenho começa a ganhar vida [FIGURA 7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Processo no qual são feitos bonecos digitais que podem ser manipulados livremente, a técnica permite 

manipular cenários e personagens de diversas formas, sem necessidade de desenhar quadro por quadro. 
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Figura 7: Cena na qual o protagonista escala Zazá, no roteiro, essa sequência era 
apenas um detalhe. 

 
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=CjK4HtWdzYo&list=PL2AUXUkxdgNYFx8eS0ZaN26UE
ANQ3H1k&index=65. Acesso em 22 de Novembro de 2019. 
 

Quanto ao tempo necessário para cada episódio, Lucas explica que leva em torno de 5 

semanas para os storyboards ficarem prontos. Antigamente eram apenas 4, mas ele negociou e 

conseguiu aumentar este tempo. A estimativa é de que a cada dois dias, consegue-se produzir 

meia página de desenhos (PELEGRINETTI, 2019). 

Atualmente, são designados um ou dois boarders para cada episódio, além de um 

supervisor do departamento e mais alguns revisores. A partir disso o produto é mandado para a 

sessão de Animatic, em que é verificado se o ritmo do episódio está funcionando. Os episódios 

têm um tempo fixo de onze minutos e existe bastante esforço para que isso seja respeitado, 

afinal, no universo das animações, cada minuto de programa equivale a dias de trabalho e um 

acréscimo monetário significativo. 

Em seguida, conversamos um pouco com Rodolfo Perissé, que trabalha no setor 

responsável pela confecção de cenários. Mais uma vez, foi reforçada a ideia de que se reutiliza 

o máximo de cenários possível, afinal, esta etapa da produção deve ser feita em duas semanas. 

Portanto, Rodolfo mantém contato com Lucas e até mesmo com Juliano Enrico com intuito de 

somente manter no episódio aquilo que realmente acrescenta na produção, pois, caso existam 

muitos cortes e mudanças de perspectiva desnecessários, o trabalho de montar os cenários e 

objetos que vão compor a cena se torna muito maior. “Tem que ser funcional, não somente 

bonitinho”, explica Rodolfo. 

A interdependência entre os funcionários e etapas da produção são bastante visíveis em 

dois sentidos principais: o fator criatividade e o fator economia. Cada fase traz algo novo para 

somar ao desenho: O roteiro traz a estrutura básica e as vozes ajudam a definir os caminhos da 
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história, mas a parte visual acaba sendo a mais importante do processo, ou seja, os funcionários 

estão em constante troca. Lucas comenta sobre um episódio da quarta temporada (estreia em 

2020) no qual era preciso dar mais enfoque a um aspecto do rosto do Irmão do Jorel. Foi 

necessário refazer a cena para que fosse melhor trabalhada nas etapas subsequentes. Ele também 

explica que sugestões de atuação podem ser acrescentadas, como pequenas expressões vocais 

e gritos, que podem ser adicionados mesmo que não se façam presentes no roteiro ou na 

gravação de voz. 

O entrevistado em sequência foi Juan Cunha, que cuida do departamento de character 

design. Tal etapa é feita, preferencialmente, com auxílio do roteiro e do animatic, porém, pode 

ser feita sem a presença do segundo item, partindo de uma reunião diretamente com o diretor. 

Juan explicou um caso em particular, no qual ele criou um conceito para personagens chamados 

“Belezitos” [figura 5]. Porém, o diretor não aprovou e enviou sua própria versão. É explicitado 

diversas vezes que Juliano Enrico deve aprovar todas as etapas da produção, apesar de, segundo 

ele, o autor da obra já estar dando mais liberdade à equipe, pelo fato de estarem na quarta 

temporada e existir uma confiança maior no trabalho dos profissionais. 

 

Figura 8: Comparação do conceito inicial com o conceito final dos “Belezitos” 

 
Fonte: Arquivo pessoal (edição de imagens) 

 

 Juan frisa que a série é muito peculiar e não tem um estilo de traço comum às 

animações infantis, “ao mesmo tempo que tem a beleza e a fofura, ele é muito esquisito” 

(CUNHA, 2019). A partir dessas características muito diversas e um anacronismo histórico – 

Que se dá muitas vezes através de objetos e aparelhos que remetem aos anos 1980 e 90 

convivendo no mesmo ambiente que tecnologias atuais, como um smartphone ou drone –, 

observa-se uma tentativa de agradar muitos públicos. Um dos fatores mais latentes do programa 

é que este possui uma gama de fãs bastante variada, no que diz respeito à faixa etária. 
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         Por último, o entrevistado falou sobre os processos de inspiração do desenho. 

Ele conta que as duas maiores referências de Juliano Enrico são “As Trapalhadas de Flapjack” 

(2008-2010) e “Sanjay & Craig” (2013-2016). Em entrevistas, Juliano sempre comenta que foi 

muito influenciado pelo Cartoon Network, o que não é de se espantar, afinal é a emissora que 

exibe sua obra. “Irmão do Jorel” faz referências a outros filmes e cultura pop em geral [Figura 

9], produzindo um estilo bastante variado. Muitas vezes, são utilizadas fotos de personagens, 

pessoas e animais para se inspirar nas criações (CUNHA, 2019). 

 

Figura 9: “Sr.Sprock”, referência direta à Willy Wonka 

 
Fonte: https://tvpururuca.com.br/curiosidades-de-irmao-do-jorel/. Acesso em 22 de Novembro de 2019 

 

O tempo para o character design é escasso, uma semana e meia para cada episódio. 

Uma inovação recente para facilitar o processo é criação da estrutura interna dos personagens, 

processo que facilita manipulá-lo e entender melhor a forma como esse corpo se comportaria, 

por exemplo, em uma situação na qual a personagem em questão trocasse de roupa. Finalizado 

o processo, o material é enviado para o Rigging. 

Posteriormente, conversou-se com a diretora de animação da quarta temporada, Lena 

Franzz. Ela e sua equipe de animadores ficam responsáveis por juntar as peças feitas 

previamente e formar o produto final do episódio. Foi relatado que, cada vez mais, a equipe 

está tentando criar um estilo próprio para a série. A rotina de trabalho é pesada, entretanto, no 

dia da visita, o grupo estava pela metade, dentro de uma ou duas semanas, passariam a ser dois 

diretores e doze animadores (FRANZZ, 2019). Consequentemente, o prazo também será 



36 
 

cortado pela metade, havendo duas semanas para finalização, sendo feito dois episódios 

simultaneamente. 

Lena aponta alguns diferenciais que a Copa Studio apresenta em sua maneira de lidar 

com prazos. O estúdio busca equilibrar o esforço que seus funcionários exercem por dia. Ela 

relata que é comum ouvir que cada animador faz seis segundos por dia34, entretanto, a empresa 

optou por outra estratégia, em que são definidos vários “pontos” em cada episódio. Neste 

sistema, o episódio é dividido em várias partes, pensando mais na dificuldade de cada quadro 

do que no tempo que a cena leva. “É muito diferente uma cena de um segundo com uma 

explosão complexa de uma cena de um segundo que tem apenas um personagem parado”, 

argumenta Lena. 

Fica claro pela fala de todos os entrevistados que a Copa Studio opta por um processo 

bastante interligado e com liberdade criativa. É frequentemente reiterado que todos os 

departamentos conversam entre si e buscam otimizar o tempo e simplificar o processo de 

produção. Fica evidente que existe uma constante preocupação em otimizar o tempo e esforço 

necessário sem comprometer a qualidade das séries e longas animados feitos pela empresa. 

Nosso último entrevistado foi Lucas Moreira, responsável pela produção na empresa. 

Atualmente, ele não trabalha especificamente com o “Irmão do Jorel”, porém, a entrevista 

permeou muitos pontos interessantes para o entendimento geral do funcionamento do estúdio. 

Foi sintetizado o que já havia sido mostrado pelos outros entrevistados: é necessário que 

cada etapa siga à risca o tempo que lhe é dado. Na prática, isso não acontece. Lucas brinca que 

a parte criativa sempre atrasa, em compensação, a história fica muito boa. Cada dia de atraso 

representa mais gasto monetário, por esse motivo a função de Lucas é de manter a comunicação 

entre todos os departamentos e ter certeza de que tudo vai conseguir ser realizado e entregue 

dentro do prazo. Lucas também explicou resumidamente as etapas de produção, focando na 

dificuldade de se criar uma articulação para que tudo seja feito no tempo certo e da melhor 

forma possível. 

O empacotamento deve incluir os créditos de todos os funcionários envolvidos no 

processo, mesmo que indiretamente, até mesmo para isso constar na prestação de contas, 

explica Lucas. Além disso, são colocadas as cartelas do Estúdio, da Ancine, do canal e 

quaisquer outras empresas que estejam envolvidas no processo. O programa “empacotado” 

também é enviado com o áudio separado, facilitando o processo de dublagem para outros países 

e a troca de idioma, que é possível na TV a cabo com a tecla SAP. 

                                                 
34 Afirmação reiterada por Jonas Brandão (criador da série “WeeBoom”) no programa “Caminhos da 

Reportagem” (2017): “A gente trabalha o dia inteiro e no final do dia a gente animou 5 segundos, 6 segundos”. 
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Um dos maiores questionamentos da presente pesquisa era acerca da relação do canal 

Cartoon Network com o estúdio. Através da visita foi possível traçar uma hierarquia na 

produção do programa “Irmão do Jorel”: O canal está no topo dessa relação, devendo aprovar 

todas as etapas, logo depois vem o diretor/criador da série Juliano Enrico, como mostrado 

anteriormente. Lucas Moreira (2019) conta que é uma relação de troca, em que há uma disputa 

de poder entre as duas empresas. Se o canal faz alguma exigência ou pede alteração muito 

complexa e/ou que demande muito dinheiro, o estúdio precisa negociar dentro das 

possibilidades. O canal que faz exigências também precisa entender que precisará fornecer mais 

tempo e dinheiro para que a correção seja feita, caso o canal não possa arcar com as despesas 

da correção, tal fator precisará ser adaptado. 

Lucas explica que todo episódio tem uma correção, mas não pode ser algo muito além 

do orçamento do projeto, seria inviável o canal não aprovar um episódio inteiro. Entretanto, 

com a área da publicidade é um pouco diferente. Em determinado momento,uma peça 

publicitária precisou ser completamente refeita em dado momento, pois o cliente não aprovou 

o produto. Aparentemente, como a publicidade é um ramo complicado e menos flexível, Lucas 

demonstra satisfação ao dizer que o estúdio não trabalha muito com essa área.  

Por último, Lucas demonstra animação pelo momento atual do mercado brasileiro, 

elogia as leis de incentivo, mas, em contrapartida, afirma que é importante que as empresas de 

animação também conquistem sua independência. “O mundo está vendo essa mudança positiva 

no Brasil, e já está, inclusive, contratando muitos brasileiros para trabalhar internacionalmente”. 

De forma geral, trabalhar no ramo da animação é bastante exaustivo e requer uma 

quantia bem grande de tempo e dinheiro. Um filme de uma hora e meia de duração leva um ano 

para ser finalizado (LUCAS, 2019), sendo necessários profissionais de diversas áreas. As partes 

criativa, burocrática e técnica são todas muito importantes nesse meio, e, como já explorado 

anteriormente, existe uma ampla dicotomia entre o produzir uma mercadoria para vender e 

realizar um trabalho artístico que agrade tanto o público, quanto quem está produzindo a 

animação. 
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CAPÍTULO 3 

REVOLUÇÃO DAS COISAS35 

3.1 Gesonel, o mestre dos disfarces! 

 
Irmão do Jorel é um desenho brasileiro, produzido pela Copa Studio, tendo núcleo 

criativo da Tv Quase e é exibido na subdivisão latino-americana do Cartoon Network. Vem 

conquistando muitas marcas relevantes, mais recentemente ganhou o prêmio de melhor série 

de animação da segunda edição dos Prêmios Quirino36, o título de melhor série de animação no 

primeiro prêmio da produção independente no maior evento de criatividade da América Latina, 

Rio2C37, também levou premiações no décimo segundo FICI (Festival de Cinema Infantil) e 

levou a estatueta de melhor série brasileira de animação no 18º Grande Prêmio do Cinema 

Brasileiro, segundo Diego Klinkerfus (2019), o prêmio mais importante até então. Um grande 

marco foi alcançado quando o desenho foi indicado ao Emmy Kids Internacional na categoria 

animação.38 

A série era, no original, uma história em quadrinhos voltada para adultos, fator que ajuda 

a explicar o porque de seu humor crítico e ácido. O desenho conta a história de um menino sem 

nome que tem um irmão popular e que é bom em tudo que faz, por isso ele fica à sombra do 

mais velho, e é conhecido apenas como “Irmão do Jorel”. Ele vive muitas aventuras inusitadas, 

mas familiares aos espectadores, pois a narrativa busca misturar o fantástico com algo 

extremamente rotineiro e comum. 

A família é composta por Seu Edson, Dona Danuza, Vovó Gigi, Vovó Juju, Nico, jorel, 

Irmão do Jorel e alguns animais de estimação, Tosh e Zazá, que são cachorros, e três patos: 

Gesonel, Fabrício e Danúbio. Além disso, na casa existe uma empregada doméstica chamada 

Rose, que é um polvo de um olho só. Originalmente, a personagem era uma mulher negra, 

inspirada em uma pessoa real da vida de Juliano Enrico, mas foi alterada, provavelmente para 

evitar polêmicas. 

Outros personagens recorrentes na série são: Lara, melhor amiga de Irmão do Jorel, 

personagem que por diversas vezes questiona o padrão de feminilidade; Rambozo, chefe dos 

palhaços militares; Perdigoto, apresentador e ator, arqui-inimigo de Seu Edson e na maioria das 

                                                 
35 Título do décimo nono episódio da terceira temporada. 
36https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/irmao-do-jorel-vence-premio-de-animacao-na-espanha/. 

Acesso em 13 de Outubro de 2019.. 
37 http://pipocasclub.com.br/2019/04/29/irmao-do-jorel-e-rua-augusta-premiadas-rio2c/ 
38https://www.agazeta.com.br/entretenimento/cultura/irmao-do-jorel-disputa-o-emmy-internacional-

kids-2019-1019. Acesso em 13 de Outubro de 2019.. 
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vezes garoto propaganda da Shostners & Shostners; Steve Magal, protagonista de filmes de 

ação, uma grande paródia dos filmes protagonizados por figuras como Steven Seagal, Arnold 

Schwarzenegger e Silvester Stalone; Carlos Felino, vocalista da banda em que Nico participa 

como baterista, “Cuecas em Chamas”. 

A escola de Irmão do Jorel traz muitos personagens que possuem mais ou menos 

destaque dependendo do episódio, vale destacar Ana Catarina, interesse amoroso do 

protagonista, Billy Doidão, o valentão da turma que já repetiu diversas vezes e a diretora Lola, 

figura representada quase sempre como autoritária, sempre gritando seu bordão “não pode!” 

para seus alunos. 

Os cenários mais recorrentes na série são a casa do protagonista e a escola “Pônei 

Encantado, mas em diversos momentos são acrescentados novos cenários e personagens. 

Se faz presente no desenho, um imaginário de cotidiano totalmente subvertido. As 

questões que giram em torno do mundo infantil (e muitas vezes, também do mundo adulto) são 

apresentadas de forma fantasiosa. Com isso, o desenho é atrativo para muitas faixas etárias, já 

que seu humor vai desde personagens caricatos que se comportam de forma exagerada, até 

críticas sociais bastante fortes, considerando o padrão visto em mídias dessa natureza. Como 

exemplo da mistura entre cotidiano e ficção no desenho, temos os personagens que em primeiro 

momento são dados como fictícios no universo da animação, mas em momentos posteriores 

aparecem como figuras reais, como Shakesperito, os Microwave Warriors e o próprio Steve 

Magal. 

Desde sua estreia o desenho “Irmão do Jorel” vem adquirindo uma grande legião de fãs 

de muitas idades, ele possui um caráter crítico bastante evidente – ainda que algumas pessoas 

insistam em rotula-lo como “apenas um programa infantil –, o que traz diversas camadas de 

interpretação, desde referências aos anos 1980 e 1990 até paralelos com produtos midiáticos 

(nacionais ou não) e com a política. Contém um humor ácido, ao mesmo tempo que traz uma 

estética colorida e caricaturas que atraem os mais novos. 

O desenho tem traços característicos do imaginário brasileiro, e dialoga o tempo todo 

com uma cultura “universalizada”, pelo ponto de vista do canal Cartoon Network, o que cria 

uma conexão com um público mais amplo e traz prospecções cada vez mais promissoras para 

esta produção nacional. 

Irmão do Jorel é um desenho repleto de duplas interpretações, sátiras, referências, 

paródias e questões consideradas profundas para um público mais jovem. Logo no primeiro 

episódio, “O fenomenal capacete com rodinhas”, é possível observar características que 

aparecem durante toda a série, o humor non-sense, as referências a cultura pop e a arte num 
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geral39, as sátiras ácidas e os comentários políticos, que se apresentam com maior ou menor 

grau de sutileza, sempre de forma lúdica, em um mundo fantasioso. Neste capítulo, faremos um 

debate sobre propriedade intelectual, protestos pacíficos e um elemento crucial ao longo de 

todas as três temporadas: o fato de os militares serem retratados como palhaços. 

No episódio seguinte, Gangorras da Revolução, as críticas à ditadura brasileira se 

tornam mais explícitas, Seu Edson, o pai do protagonista conta como ele foi um revolucionário 

que enfrentou o regime através da arte, que em suas palavras “sempre foi e sempre será a arma 

mais poderosa na luta contra a repressão”[Figura 10 (a) e (b)]. Entretanto, é válido salientar que 

muitos elementos podem ter mais de uma camada de interpretação, em um vídeo oficial do 

Cartoon Network Brasil40, Juliano Enrico, criador da série, mostra a sua antiga casa e fala das 

inspirações que o ambiente e as pessoas de sua família trouxeram para o desenho, nesse ‘quase 

documentário’ (como o vídeo se define) ele conta que foi sua experiência em ter medo de 

palhaços na infância que inspirou a existência dessas figuras como autoritárias.  

 

Figura 10 (a) e (b): Comparativo Seu Edson enfrentando a ditadura dos palhaços 
(a) e a famosa foto conhecida como “O Homem do Tanque” (b) 

 
Fonte: https://tvpururuca.com.br/curiosidades-de-irmao-do-jorel/ (a). Acesso em 13 de novembro de 
2019. 
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/mundo/morre-premiado-fot%C3%B3grafo-do-
homem-do-tanque-de-tiananmen-charlie-cole-1.365703 (b). Acesso em 13 de novembro de 2019. 
 

Em muitos aspectos aquilo que parece tão absurdo na narrativa, na verdade não está tão 

longe assim da realidade, o cenário sempre coberto de objetos aleatórios, como privadas, 

                                                 
39 No exemplo citado, podemos ver no início do programa, ao fundo, paródias de quadros famosos como 

“O Filho do Homem”. O clímax do episódio também parece fazer referência a “Corrida Maluca” (1968-1969). 
40 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qgKkTJGTMhc&t=228s. Acesso em 13 de 

Outubro de 2019. 
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estátuas e plantas, faz referência ao fato de que realmente a família de Juliano era bastante 

acumuladora, visto a quantidade de objetos de diversas naturezas presentes na casa [Figura 11]. 

O fato da Vovó Gigi controlar a televisão e colocar sua poltrona na frente do sofá também é 

inspirado na realidade, na configuração de sua casa41. Entretanto, é sempre reiterado que o 

desenho não é autobiográfico (D’ANGELO, 2016) e busca identificação com o grande público, 

Juliano afirma que “Eu distorci minha realidade, para que a minha família pudesse ser a família 

de qualquer um”. O discurso da identificação é muito forte, e faz muito sentido que o Cartoon 

tenha aprovado o desenho, visto que sua marca e sua transnacionalidade buscam um público 

cada vez mais amplo e global.  

 

Figura 11: Comparação entre a casa de Juliano Enrico e a casa de Irmão do 
Jorel. 

 
Fonte: Edição de imagens disponíveis nos seguintes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=qgKkTJGTMhc&t=241s. Acesso em 13 de Novembro. 

https://www.youtube.com/watch?v=NbGRsKXunYU&list=PL2AUXUkxdgNYFx8eS0ZaN26UExAN

Q3H1k&index=12&t=0s. Acesso em 13 de Novembro. 

 

Esse tipo de elemento que pode ser visto de diversas formas traz riqueza ao desenho, e 

desperta curiosidade, mas também ajuda a ilustrar que pode haver uma disputa de narrativas 

quanto ao que é mostrado, isso pode ser percebido pela forma que o produto é abordado em 

vídeos dessa natureza, pois não se tocam muito em assuntos polêmicos, mesmo que o programa 

aborde diversos temas políticos. 

O conceito de identidade, de acordo com Stuart Hall (1992), vem sofrendo alterações 

de diversas naturezas na pós-modernidade, de acordo com o autor, a forma como os sujeitos se 

                                                 
41 A avó de Juliano possui o apelido “Guigui” na vida real e realmente sentava em uma poltrona à frente 

do sofá da casa. 
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expressam e exercem suas características, opiniões e ideologias está muito mais fluida e ampla 

do que em tempos passados, as “crises de identidade” são frequentes e significativas em um 

mundo onde as “tribos” sociais não estão mais tão bem delimitadas e por isso existem muitas 

disputas por exemplo em questões sociais, como gênero, raça e sexualidade. Um exemplo de 

discussão social presente em “Irmão do Jorel” é o feminismo, no 25º episódio da primeira 

temporada a personagem Lara contrapõe Irmão do Jorel após ele achar que está sendo xingado 

de “mulherzinha”, ela responde argumentando que “você chama alguém de mulherzinha, 

quando a pessoa é incrível” e ao longo da conversa faz o garoto ficar sem o argumento após ele 

apresentar a teoria de que existem “coisas” de menino e de menina. 

São essas “coisas” que entram em xeque na teoria de Hall (ibid.), há uma busca cada 

vez mais evidente de quebrar imagens fixas dos grupos sociais em que as pessoas se inserem, 

existindo também muito mais liberdade para entrar ou sair do que é popularmente conhecido 

como “caixinha”. Pierre Bourdieu em “O Poder Simbólico” (1998) disserta sobre como os 

sistemas simbólicos são estruturantes e estruturados ao mesmo tempo, tais sistemas (arte, 

religião, língua etc.) criam um consenso, que se dá na forma de dominação originária dos 

poderes hegemônicos. As diferentes classes disputam para imporem a definição do mundo 

social, de acordo com seus interesses. 

Dois conceitos primordiais apresentados pelo autor, são o de habitus e campo. O 

primeiro se refere à criatividade humana, algo além da racionalização, que se assemelha a um 

instinto. Já o campo é o espaço material e simbólico, onde diferentes grupos disputam sua 

soberania (o campo educacional e o campo científico são exemplos de espaços de luta). 

Importante ressaltar a possibilidade do desaparecimento da resistência à dominação onde, 

segundo Bourdieu “o campo se torna rígido, reduzindo-se a uma instituição totalitária (...) a um 

aparelho, que está à altura de tudo exigir sem condições nem concessões” (BOURDIEU, 1998, 

p.95). 

De acordo com as pesquisas feitas para este trabalho, a relação do Cartoon Network não 

chega a ser tão autoritária quanto poderia, existe bastante liberdade criativa que se expressa em 

uma identidade que está atrelada as produções da Copa Studio e da TV Quase, ou seja, por mais 

que exista sim uma influência do canal e o desenho combine muito com a imagem de desenho 

animado que o próprio carrega, a influência dessas duas empresas brasileiras estão muito 

presentes no produto, assim como suas respectivas ideias  de identidade nacional. 

Esse grau de interdependência se traduz em um campo de disputa até mesmo na 

narrativa da série. Observam-se diversas vezes as disputas entre cultura popular e cultura de 

massas, Seu Edson por exemplo, é retratado como um artista idealista, que detesta os filmes 
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comerciais de Steve Magal [Figura 10]42 e tem o sonho de revolucionar o mundo com sua arte, 

já tendo participado de peças infantis revolucionárias na época da “ditadura dos palhaços”. No 

episódio “Os Incríveis Lateenagers” ele é retratado como uma referência a Ney Matogrosso 

[Figura 11] de tal forma que é feito um paralelo com sua rebeldia e extravagância. 

 

Figura 12: Steve Magal e Sidney Seagal 

 
Fonte: https://irmaodojorel.fandom.com/pt-br/wiki/Steve_Vs_Sidney. Acesso em 13 de novembro de 
2019. 

 

Figura 13: A formação original dos Lateenagears. Referência à banda Secos e 
Molhados. 

 
Fonte: https://tvpururuca.com.br/curiosidades-de-irmao-do-jorel/. Acesso em 13 de novembro de 2019. 

                                                 
42 Personagem recorrente na série, seu nome é uma brincadeira com os nomes de Steven Seagal, ator de 

filmes de ação estadunidenses e Sidney Magal, cantor brasileiro.  
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 Neste mesmo episódio, a disputa aparece de forma bastante clara, foi anunciada a volta 

dos Lateenagers (agora acompanhados do nome “Millennials”) como propriedade da Shostners 

& Shostners (empresa que detém os direitos para praticamente tudo no universo do desenho) e 

totalmente repaginados, se enquadrando no padrão de boy bands. Essa fuga da imagem 

revolucionária e esforço para se enquadrar no comercial é algo que acontece o tempo todo no 

mundo real, a incorporação da cultura popular e adequação aos interesses dos poderes 

hegemônicos é acontecimento recorrente na história, à exemplo disso: o samba e a capoeira. 

Stuart Hall (1992) irá discorrer sobre a crise de identidade que se instaura na pós-

modernidade. Ao contrário do sujeito do iluminismo, que possuía identidade única e racional 

durante toda sua vida. Também se difere do sujeito sociológico, que já dialogava com a 

sociedade e encontrava nas interseções sua identidade, porém de maneira mais estável. O sujeito 

pós-moderno apresenta uma identidade fragmentada, muitas vezes até contraditória, além disso 

essa identidade pode ser modificada e alterada várias vezes ao longo da vida. 

No objeto de análise escolhido, as crises de identidade e a diversidade são temas 

importantes, ainda que sua narrativa reproduza muitos estereótipos problematizáveis, ela o 

tempo todo questiona o lugar que cada personagem se encontra, a Vovó Juju por exemplo, 

representação típica da senhora simpática, que cozinha e cuida das plantas se encontra em mais 

de um episódio em batalhas de rap (mesmo que suas rimas utilizem de muitos jargões e piadas 

relacionadas ao universo das avós). Interessante notar que a outra vovó da família, Gigi, é 

colocada em outro lugar, com uma posição de matriarca, que toma o comando de aspectos da 

casa, tendo como exemplo principal a televisão. Também é dito que Vovó Gigi já foi “dublê de 

dublês” e criou sua própria arte marcial (o “Gigitsu”). As duas avós aparecem como figuras 

muitas vezes opostas, a primeira como a vovó amável que adora ver seus netos alimentados e 

agasalhados, e a segunda como a vovó transgressora, que mima seus netos quando os pais não 

estão presentes. Esses são só alguns exemplos de como o desenho consegue ser questionador e 

ao mesmo tempo reproduz um imaginário de senso comum. 
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Figura 14: Da esquerda para a direita – Vovó Juju, Irmão do Jorel e Vovó Gigi. 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/313492824043457846/?lp=true. Acesso em 13 de Novembro de    

2019. 

 

Outra questão fundamental para este trabalho, discutida por Hall (1992), é como a 

globalização ao mesmo tempo que cria conexões entre culturas diferentes, suprime identidades 

através de uma constante procura por homogeneização. A globalização de fato não é fixa, e não 

atua igualmente em todo o mundo, Hall argumenta que “Ela tem um efeito pluralizante sobre 

as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de identificação, 

e tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas; menos fixas, 

unificadas ou trans-históricas” (1992, p.87). 

As múltiplas interpretações e misturas temáticas propostas pelo desenho, podem ser 

entendidas através do conceito de Double Coding que consiste em inserir em um produto mais 

de uma camada de interpretação, essa prática é muito presente em Shrek (2001), com suas 

referências à cultura pop e paródias do mundo real. O artigo citado fala sobre o conceito – 

especificamente aplicado aos desenhos animados – da seguinte forma: 

 

No caso dos desenhos animados, o Double Coding é visível na atração do 

público infantil e do público adulto.  Existe um direcionamento de códigos ao adulto 

e outro às crianças. Fazendo um paralelo com a análise de Eco, o adulto estaria, a 

princípio, em busca de códigos mais elaborados; e a criança apta a decodificar 
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mensagens mais simples (de acordo com sua realidade). Algumas intertextualidades, 

por exemplo, podem ser identificadas pelo adulto, que pode ter uma bagagem de 

conhecimentos gerais mais rica do que a criança. (JENKINS apud GOMES; dos 

SANTOS, 2007, p.76) 

 

O Double Coding também é uma característica que acompanha o Cartoon Network em 

toda a sua trajetória, segundo Mittel (2004) em seu início nos anos 90, o canal se apoiou na 

nostalgia aos clássicos – revivida por “Uma Cilada Para Roger Rabbit” (1988) – dos anos 1940 

e 1950 e também no discurso daqueles que apreciavam os desenhos da geração dos Saturday 

Morning. Não por sua qualidade, mas por sua importância no crescimento e formação da 

geração que acompanhou essas mídias na televisão.  

Através de análise de conteúdo (BARDIN, 1977), serão explicitadas as formas que o 

Double Coding se faz presente na animação, o jeito pelos quais o desenho coloca suas ideias de 

identidade nacional e identidade “universalizada”, além de observarmos quaisquer 

similaridades com o estilo Copa Studio e TV Quase. 

 

3.2 “A Vida é Muito curta para gostar de Futebol”43 

Laurence Bardin (1977) discorre sobre a análise de conteúdo e demonstra ao longo de 

seu livro como essa metodologia se aplica. Para esse trabalho, a análise de conteúdo será feita 

com função de “administração da prova”, segundo a autora é a partir dessa análise que se quebra 

ou afirma uma ou mais hipóteses. A análise de conteúdo pode ser utilizada como um método 

taxonômico, os gêneros designados a programas de TV e filmes nascem também por questões 

de generalização de certas características. O processo proposto por Bardin é não só de 

categorizar, mas também de questionar as “caixas” em que os objetos são colocados, o que entra 

em concomitância com Mittel (2004) e sua análise de gêneros. 

“A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção (ou eventualmente de recepção), inferência esta que recorre a 

indicadores (quantitativos ou não) ” (BARDIN, 1977, P. 38). As inferências são as deduções 

lógicas que podem responder duas perguntas: O que levou a determinado enunciado? E quais 

consequências que um determinado enunciado pode provocar? Ou seja, no caso de nosso objeto 

de análise, buscamos entender diferentes partes do processo que leva ao produto final, assim 

como entender a própria narrativa. Como se expressam as identidades brasileiras, estrangeiras 

e das empresas envolvidas em “Irmão do Jorel”? 

                                                 
43 Título do décimo quinto episódio da terceira temporada. 
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Para o presente trabalho, foram escolhidos para análise os episódios 01,11 e 26 da 

primeira temporada e os episódios 01,13 e 26 da terceira temporada, dessa forma, é possível 

observar como a série se transformou ao longo dos anos. Os elementos muito presentes em todo 

o desenho se encontram nesses episódios de forma bastante expressiva. A escolha dos episódios 

se deu pelo fato de serem particularmente exemplares ao enfatizarem características gerais da 

série. Analisar o início e o fim das temporadas tem o intuito de observar como/se a série se 

transforma com o passar do tempo. Demais episódios podem ser citados como exemplos 

durante a análise. 

Cada episódio será resumido brevemente, para melhor entendimento do leitor e após 

isso será feita discussão mais aprofundada: 

 

Figura 15: Temporada 1, episódio 1 – “O Fenomenal Capacete com Rodinhas” 

 
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=9I2yefv8ST8&list=PL2AUXUkxdgNYFx8eS0ZaN26UExA

NQ3H1k&index=1. Acesso em 22 de novembro de 2019 

 

Como já mencionado anteriormente, o primeiro episódio da série já coloca muitos dos 

principais fatores e características da série. O enredo mostra que Seu Edson está trabalhando 

em uma nova invenção, o “Biciclotron” – Uma bicicleta movida a gases liberados por cachorros 

– no entanto, sua ideia é roubada pela Shostners & Shostners44. A empresa usa o veículo na 

corrida anual de bicicletas e causa revolta no pai do protagonista. Enquanto isso, IDJ quer 

aprender a andar de bicicleta sem “rodinhas”, mas é impedido por ser muito novo, seu pai lhe 

conta uma história para convencê-lo, que ao final é revelada como mentira.  

                                                 
44 Shostners & Shostners é uma empresa fictícia que geralmente é representada como maléfica e perversa. 

A companhia detém os direitos para quase tudo que existe no universo de desenho. 
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Seu Edson se revolta por ter sua ideia roubada e vai para a corrida fazendo um protesto 

pacífico e a família o acompanha, IDJ é impedido de acompanha-lo mais uma vez por conta de 

sua idade, porém sua avó Gigi o fornece um capacete especial para que ele entre na corrida. 

Toda a família vai atrás de Gesonel, o pato de estimação que foi capturado para gerar energia 

para o “Biciclotron”, IDJ entra na corrida com rodas no capacete. Ao fim da competição, é 

resgatado Gesonel e IDJ descobre a mentira (melhor detalhada no decorrer da análise), 

ensinando a seu pai uma lição importante. 

A narrativa do piloto é bastante procedural e introdutória, parece haver um esforço de 

todos os profissionais envolvidos para que em um único episódio se criasse uma noção ampla 

da série. Todos os personagens mais recorrentes foram apresentados, temas como a ditadura 

dos palhaços e críticas políticas já se fazem presentes. O humor non-sense aparece logo nos 

primeiros minutos ao apresentar Gesonel “o mestre dos disfarces”, um pato com a habilidade 

de se transformar em qualquer objeto. 

 

Figura 16: Gesonel, logo após revelar sua identidade 

 
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=9I2yefv8ST8&list=PL2AUXUkxdgNYFx8eS0ZaN26UExA

NQ3H1k&index=1. Acesso em 22 de novembro de 2019 

 

O lugar que cada membro da família ocupa já se mostra bastante evidente, temos a mãe 

(Dona Danuza) que é doce, preocupada mas ao mesmo tempo aventureira; O pai que é retratado 

como um personagem neurótico e também como um revolucionário e artista que está sempre 

contestando o status quo; As avós, que já foram anteriormente mencionadas, criam uma relação 

oposta e complementar, na medida que a paterna representa a senhora gentil e ingênua, e a 

materna é transgressora e exerce papel de líder na casa; Os irmãos Jorel e Nico fazem o papel 

dos mais velhos, mas um é o garoto mais popular da vizinhança e o outro é desleixado e bobo; 
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Para fechar a família (com exceção dos animais de estimação), temos o próprio Irmão do Jorel, 

que é o irmão mais novo, ingênuo, elétrico e imaginativo. Todas essas características são de 

alguma forma evidenciadas no episódio em questão. 

Uma característica interessante do desenho é que ele faz adaptações de trilhas sonoras 

para encaixar em seus episódios. Lucas Moreira (2019) deu um exemplo sobre direitos autorais, 

ele conta que muitas vezes algum profissional sugere uma música para determinado momento 

da história, no exemplo ele fala de Welcome To The Jungle (1987) da banda Guns N´ Roses. 

Lucas explica que há uma adaptação, se cria uma música com mesmo estilo para incorporar o 

produto final, todo esse processo é feito para evitar pagar direitos autorais. Muitas vezes 

observa-se referências a filmes nessas trilhas sonoras, no piloto, em uma cena triste, usa-se uma 

trilha muito parecida com The Lonely Man (1977), que foi tema da série O Incrível Hulk (1977-

1982). 

Portanto, o Double Coding se apresenta até mesmo na trilha sonora, na medida em que 

faz referência a trilha dos anos 80, mas a compreensão desse artifício não é essencial para a 

trama. A estratégia é muito marcante no cenário do desenho, existem objetos de diversas épocas 

e contextos espalhados pelo cenário de maneira bastante bagunçada e aparentemente aleatória, 

a televisão da família é de um modelo antigo por exemplo e no comercial mostrado aparece um 

Fusca, carro muito popular no Brasil, que evoca uma ideia de identidade nacional de forma 

implícita.  

A trama do primeiro episódio é introdutória, e mostra a origem da fama de Jorel. Através 

de flashback o espectador entende que Nico (o mais velho) era o garoto mais famoso da 

vizinhança, até em um determinado momento ele cair e desfigurar seu rosto (fato que é 

desmentido no fim do episódio), pois estava andando de bicicleta sem rodinhas. Seu irmão, 

ainda bebê, aparece andando de bicicleta perfeitamente e desde então ele para de ser chamado 

de “Irmão do Nicolau” e se torna “Jorel”. 
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Figura 17: Jorel andando de bicicleta 

 
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=9I2yefv8ST8&list=PL2AUXUkxdgNYFx8eS0ZaN26UExA

NQ3H1k&index=1. Acesso em 22 de novembro de 2019 

 

 

No comercial de TV do “Biciclotron”, é possível observar o sarcasmo peculiar de 

“Irmão do Jorel”: A Shostners & Shostners utiliza um discurso sustentável para vender uma 

máquina que aparenta ser muito mais prejudicial ao ambiente do que um Carro comum (isso é 

explicitado visualmente ao colocar o veículo amassando carros por onde passa). Esse discurso 

falsamente ecológico é bastante explorado em outros episódios, destacando-se o próximo 

episódio analisado neste trabalho. 

Subvertendo expectativas, Seu Edson diz que tomará medidas mais drásticas que 

processar a empresa, ele irá promover um protesto pacífico andando de patins na direção 

contrária das bicicletas e dizendo frases de efeito contra “tudo que tá errado”. IDJ é impedido 

por seus pais de participar da corrida por ser muito novo, mas sua avó Gigi o presenteia com o 

“fenomenal capacete megamaster”, item que a personagem usava quando era “dublê de dublês”. 

Chegando na corrida, vovó Juju parte para salvar Gesonel, Danuza vai salvar a mãe de 

Edison e Nico some sem explicação, Seu Edison acha que terá que lutar sozinho, mas IDJ 

aparece para ajudá-lo. Então, seu pai o permite andar sem rodinhas na bicicleta, contanto que 

elas sejam colocadas no capacete. Nessa sequência é observável um humor físico, exemplo de 

como o desenho usa de artifícios bem distintos para fazer humor e atrair diversos públicos. 
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Figura 18: O humor físico em Irmão do Jorel 

 
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=9I2yefv8ST8&list=PL2AUXUkxdgNYFx8eS0ZaN26UExA

NQ3H1k&index=1. Acesso em 22 de novembro de 2019 

 

Um ótimo exemplo de como o desenho consegue tratar assuntos sérios com humor é a 

cena na qual Seu Edson está fazendo seu protesto e diz “hoje eles te obrigam a andar na bicicleta 

deles, amanhã eles te obrigam a ter um ioiô que acende luz e faz barulho”, o que gera revolta 

na Vovó Gigi, que assiste a tudo pela televisão. O protesto é encerrado quando a “tropa de 

choque sobre rodas” (palhaços em monociclos) prende o personagem e o mesmo grita “pelo 

direito de ir e vir!”. Essa cena sozinha é muito rica e mistura de forma orgânica um humor que 

é ao mesmo tempo apreciado pelos menores e pelos adultos. 

Existe uma moral da história na narrativa desse episódio, trata-se de um episódio 

essencialmente sobre família, mais especificamente sobre crescimento e o que podemos 

aprender e desaprender com nossos pais. Aqui, existem duas figuras que são os exemplos de 

IDJ, sua mãe e seu pai. É visível que IDJ se espelha nos dois quando embarca na ideia do 

protesto com seu pai e quando diz para mãe que almeja “viver perigosamente” igual a ela. 

Entretanto, ao final do episódio, Danuza explica para ele que não precisa correr risco sem 

necessidade (e que ela pilota uma moto com rodinhas). IDJ entende que ser “selvagem” não 

precisa ser igual a ser imprudente e segue o ensinamento de sua mãe. Por outro lado, Edson 

engana IDJ para que o garoto não tente andar sem rodinhas. O protagonista fala para o pai que 

“se você não me deixar cair de cara no chão de vez em quando, eu nunca vou aprender a me 

levantar sozinho”. Em suma, o episódio trata de assuntos considerados complexos para seu 

público alvo, buscando fazer isso de forma lúdica e trazer lições de forma não convencional. 
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Figura 19: Temporada 1, episódio 11 – “Natureza Totalmente Selvagem” 

 
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=NbGRsKXunYU&list=PL2AUXUkxdgNYFx8eS0ZaN26UE

xANQ3H1k&index=11. Acesso em 22 de novembro de 2019. 

 

Nesse episódio, a casa de Irmão do Jorel é enfestada por insetos, e enquanto é feita a 

dedetização a família ganha uma viagem para um parque aquático sem água (pois não é 

ecologicamente correto), lá o Irmão do Jorel conhece o Mendigo dos Mares, que vive 

“refugiado” no parque, ele conta que a economia de água fez com que os animais da floresta 

passassem sede.  

A família é expulsa do parque (pois seus “Ingressos Divertidos da Natureza” expiraram) 

eles descobrem que a casa será demolida com Nico lá dentro, o protagonista está prestes a pegar 

o controle para zerar o jogo e tirar seu irmão de dentro da casa, quando o Mendigo dos Mares 

aparece para salvar os insetos em extinção. Após salvar a casa, o “herói” da os insetos para seu 

tamanduá-bandeira se alimentar e o ciclo do episódio se fecha, no início o animal era o vilão 

do jogo, e ao fim ele salva a família 

Logo na cartela de título do episódio, vemos uma referência ao game “Pitfall!” (1982), 

jogo muito famoso nos anos 1980. Nico está jogando um jogo bastante politicamente incorreto, 

onde o objetivo é derrotar animais em extinção. 

Uma característica marcante de “Irmão do Jorel” é apresentado logo de cara, esse tipo 

de humor é muito visto em produções da TV Quase, como “O Último Programa do Mundo” e 

“Choque de Cultura” onde aparecem com muita frequência um humor non-sense, ao mesmo 

tempo que é crítico: No meio do jogo, aparece uma propaganda e um personagem reclama “ah 

não, propaganda no meio do jogo de novo” o que é a primeira vista uma piada sem sentido, pois 
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trata-se de um jogo antigo, mas consegue ser crítica à medida que faz um paralelo com os 

videogames de hoje em dia, que são lotados de propagandas. 

O tema central é a preservação da natureza, tema tratado de forma não convencional 

pelo desenho. A disputa da humanidade e o ecossistema se faz presente em toda a narrativa, 

primeiro com os insetos “se vingando” por conta do jogo de Nico, depois com a empresa de 

dedetização que leva a família para um parque aquático da natureza, trazendo discursos opostos 

de forma a criar comicidade e reflexão. 

Uma piada do episódio ajuda a ilustrar as características técnicas abordadas no capítulo 

anterior, onde o personagem “Perdigoto” coloca uma lupa em um inseto e mostra que eles são 

exatamente iguais, só que grandes. Portanto, pode-se observar uma economia feita pelos 

animadores (provavelmente muitos insetos também foram inseridos na pós produção) que foi 

explicitada comicamente.  

No parque aquático (construído em uma área desmatada) o funcionário Wanderley está 

vestido como Duda, uma personagem de “Tromba Trem” e é possível observar um brinquedo 

que se assemelha muito ao Pato Donald, existe portanto, uma referência ao trabalho da própria 

Copa Studio e a uma produção Estadunidense. 

Uma disputa de narrativa é bastante explicita nesse episódio, olhando através das teorias 

de Hall (1992) e Bourdieu (1998). O parque aquático é o símbolo de uma empresa tentando se 

passar por ecológica, enquanto todas as suas ações na verdade só ajudam a prejudicar o meio 

ambiente, a identidade que é “vendida” pela Shostners & Shostners é totalmente contrária a que 

se expressa na realidade. É uma crítica bastante explícita se tratando de uma programação 

infantil e cai diretamente na teoria de Bourdieu (ibid.), questionando alguns agentes 

estruturantes presentes em nossa sociedade contemporânea, nesse caso, os grandes 

conglomerados. A paradoxal atitude da empresa ao final do episódio demonstra isso 

explicitamente, quando é decidido que a casa da família será demolida, pois os animais estão 

em risco de extinção, logo seria impróprio dedetizar o ambiente. 

A moral da história se dá inusitadamente e de forma ambígua, os insetos são salvos, mas 

são comidos pelo tamanduá, o que não é o esperado por uma narrativa “pró-natureza”, mas que 

serve seu propósito e apresenta um episódio que fala de um tema importante, tentando fugir dos 

clichês e traz suas marcas registradas com ele. “Irmão do Jorel” se esforça para manter sua 

identidade em seus episódios, com isso existe uma organicidade e naturalidade que atravessam 

os temas abordados em seus episódios. 
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Figura 20: Temporada 1, episódio 26 – “Meu Segundo Amor” 

 
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=NbGRsKXunYU&list=PL2AUXUkxdgNYFx8eS0ZaN26UE

xANQ3H1k&index=11. Acesso em 22 de novembro de 2019. 

 

Neste episódio, em uma mistura de faroeste com festa junina, o protagonista vai a 

procura de dois anéis que estão escondidos em algum lugar do evento e dão direito a um 

casamento “de mentirinha”. Após enfrentar adversidades e desafios, ele consegue seu objetivo 

e parte para casar com Ana Catarina, seu interesse amoroso. Na hora da cerimônia ele fica com 

medo da pressão e responsabilidades que esse “casamento” carrega e foge do altar. Ao fazer 

isso ele encontra sua melhor amiga Lara brincando com estalinhos, que se mostra interessada 

por ele durante o episódio todo, e então eles conversam inocentemente, Irmão do Jorel pede um 

estalinho para a menina, que responde simplesmente “tá”. 

À primeira vista, esse final é simples e bobo, mas vem carregado de significados. Lara 

e IDJ tem uma amizade muito grande que é explorada em muitos episódios da série, e é uma 

dúvida carregada em todas as três temporadas se em algum momento eles terão algum 

envolvimento romântico (esse tema será melhor abordado na análise do último episódio da 

terceira temporada). A série brinca com as expectativas do telespectador ao colocar os dois 

personagens em uma iluminação em formato de coração, acompanhados de música romântica, 

porém o diálogo se resume a um simples estalinho (que carrega um duplo sentido, já que a Lara 

chama um beijo de estalinho no início do episódio). Há, portanto, uma sensibilidade bem grande 

ao tratar de um possível romance dos dois personagens, afinal são crianças de 8 anos, que muitas 

das vezes não pensam em namoro da mesma forma que muitos dos expectadores adolescentes 

e adultos.  
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Nesse final de temporada começamos a história com referências fortes ao gênero de 

faroeste, a trilha sonora45 – vinda da boca do protagonista – e todo o clima de duelo trazem os 

clichês desse tipo de filme à tona, mas logo temos a subversão disso, mostrando que na verdade 

nos encontramos em uma festa Junina. O personagem “coco mágico” – paródia de figuras 

comumente vistas em desenhos de cunho educativo, voltados a crianças antes dos 10 anos de 

idade, como Dora, a Aventureira (2000) – aparece geralmente com a função de realizar diálogos 

expositivos e traz uma explicação de como funciona uma festa deste tipo, isso não somente 

serve como a paródia já mencionada, como também tem função de situar os espectadores que 

não possuem essa tradição, marcando um significativo esforço de “universalização” da obra.  

Toda vez que IDJ encontra um anel, ocorre uma pequena vinheta que anuncia o objeto, 

essa música é cantada com sotaque e ritmo nordestino, denotando uma das diversas formas que 

esse episódio faz para evocar a cultura nacional. A banda de rock “Cuecas em Chamas” presente 

em vários episódios da série, aparece cantando uma de suas músicas, mas com ritmo de festa 

junina. Além disso, existem menções a caldo de cana, quadrilha, pescaria e até mesmo um 

pequeno trecho da música “Que Nem Maré” (2002) que buscam colocar na tela uma ideia de 

identidade nacional. 

Na cena do casamento, ouve-se a “Marcha Nupcial” (1842) com alterações que remetem 

ao ritmo de festa junina, IDJ observa sua noiva entrando no altar, e pergunta “esse aí que é o 

pai da Ana Catarina?” e a professora Adelaide responde “não, é o advogado dela”. Esse 

advogado é um dos vários executivos que trabalham na Shostners N Shosters e são 

representados como personagens idênticos, unidimensionais e sem inteligência, todo o universo 

que gira em torno da empresa é apresentado durante a série como uma estrutura dominante na 

sociedade, junto com os palhaços militares que representam um Estado opressor. Existe uma 

ideologia predominante na série, que busca transmitir ideais a favor da liberdade e diversidade, 

é interessante perceber que o Cartoon Network não parece exercer influência significativa nesse 

viés político da série, seu humor muitas vezes considerado adulto é marca muito forte dessa 

produção.  

Prestes a terminar a cerimônia, IDJ se depara com a perspectiva de pressão e 

responsabilidades que essa cerimônia trará, ele não aguenta a ideia de que o casamento é “para 

todo sempre” (frase que seu pai fica repetindo) e que terá que beijar pela primeira vez na frente 

de tanta gente, essa cena é uma ilustração de como o desenho consegue misturar questões 

adultas e infantis de forma bastante orgânica. 

                                                 
45 Tema do filme “The Good, The Bad, and The Ugly”, imortalizado por Ennio Morricone e referenciada 

em diversas obras ao longo da história. 
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Figura 21: Temporada 3, episódio 1 – Jardim da Pesada 

 
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=PTN3gkR3u7o&list=PL2AUXUkxdgNYFx8eS0ZaN26UExANQ3H1
k&index=54&t=0s. Acesso em 22 de Novembro de 2019 

 

Neste início de temporada, IDJ se recusa a comer a comida saudável no almoço, então 

sua mãe manda ele ajudar no jardim da Vovó Juju, para aprender sobre importância da 

alimentação saudável, ao entrar no jardim ele conhece várias frutas e legumes que vivem por 

lá. Algo que chama atenção logo ao início do episódio é a diferença da qualidade técnica e estilo 

da primeira para a terceira temporada. O piloto começa na mesa de almoço, assim como o 

presente episódio, mas as imagens destoam bastante uma da outra, como é possível observar na 

Figura 20. Essa mudança ilustra o avanço técnico que a Copa Studio obteve, em grande parte 

por conta do sucesso de Irmão do Jorel.  

Outro fator que chama atenção é a mudança na abertura da série, que é bem mais 

trabalhada, apresentando muitos outros personagens e situações diferentes, com cores muito 

mais vivas e animações tecnicamente mais complexas, ao contrário da primeira abertura, que 

tem um fundo fixo de folhas de caderno [Figura 22] 
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Figura 22: Comparação entre a primeira versão da abertura e sua versão atual. 

 
Fonte: Edição feita pelo autor. Ambas imagens disponíveis em: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2AUXUkxdgNYFx8eS0ZaN26UExANQ3H1k. Acesso em 22 de 

novembro de 2019. 

 

 

Figura 23: As diferenças entre os primeiros episódios da primeira e terceira temporada 
respectivamente

 

Fonte: Edição feita pelo autor. Ambas imagens disponíveis em: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2AUXUkxdgNYFx8eS0ZaN26UExANQ3H1k. Acesso em: 22 de 

Novembro de 2019 

 

Essas duas “tribos” são rivais e estão em constante disputa (que se dá por batalhas de 

rap), entretanto, o Tomate é um personagem perdido por não ser aceito nem pelas frutas, nem 

pelos legumes. IDJ observa essa situação e questiona a exclusão sofrida pelo Tomate, dizendo 

que cada vegetal tem seus valores únicos, os vegetais entendem errado a mensagem do garoto 

e propõe a criação de um muro entre frutas e vegetais. Ao tentar conseguir ajuda no outro grupo, 

o Tomate novamente é ridicularizado e excluído, IDJ tenta argumentar, mas novamente cria 

mais desentendimento no Jardim. Com o desenrolar dos acontecimentos, o próprio Tomate vai 
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contra o protagonista para ser aceito pelas frutas e os dois acabam brigando e atraindo atenção 

de todos. IDJ percebe que de certa forma, todos estão unidos para assistir a luta, é nesse 

momento que IDJ e Tomate propõe “a música de protesto” para solucionar os problemas. 

Surge Vovó Juju, com uma luva remetendo a Michael Jackson e uma música que parodia 

“We Are The World” (1985), música icônica que juntou diversos artistas para uma grande ação 

beneficente. Esse é um dos vários momentos musicais da trama, como será melhor discutido na 

análise. A partir desse momento, ambas as tribos entendem a mensagem de união e paz, porém 

começam outra briga para “mostrar quem é mais da paz”. 

Ao início da história, a família almoça uma comida saudável e é discutido se tomate é 

fruta ou legume. IDJ se recusa a comer brócolis, argumentando que ele tem sua própria 

individualidade e pode “comer sorvete de flocos” no almoço se quiser. Através desse início já 

é possível entender o tema do episódio e é apresentado uma antecipação do dilema de um dos 

personagens centrais da trama. 

O garoto é mandado para o jardim para aprender a importância da comida saudável, ao 

adentrar o ambiente toca uma música que remete ao fantasioso, até mesmo a sonhos, um clichê 

muito presente em filmes de ficção. Em “Irmão do Jorel” existe a constante mistura entre o 

cotidiano e o fantástico, de forma que é difícil definir o que faz ou não parte da realidade daquele 

mundo, ou aquilo que é imaginação do protagonista, essa ambiguidade é muito interessante e é 

explorada em diversos episódios. 

Eis que aparece no jardim um abacate cantando rap, essa é a primeira vez que acontece 

um momento musical, as músicas do episódio são cheias de trocadilhos e informações sobre o 

universo dos alimentos. Vovó Juju aparece logo depois cantando sobre seu jardim e faz uma 

rima sobre batatas também.  

Durante a sequência sobre batatas há um esforço em desumanizar o tubérculo, na medida 

que a violência fica mais explícita. A avó canta sobre os diferentes tipos de preparo do alimento, 

mas ao falar dos dois últimos (amassada e fatiada) e da batata atropelada a comida não possui 

mais rosto como nos modos de preparo anteriores, isso aparenta ser um cuidado com a violência 

mostrada no programa, já que mostrar um personagem sendo esmagado ou fatiado é algo que 

pode ser encarado muito negativamente em um programa voltado para crianças pequenas. 

Vale mencionar que quem dá voz ao personagem Tomate é o cantor Criolo, sendo que 

na temporada anterior houve uma participação de Emicida, em ambos os episódios vemos a 

Vovó Juju cantando rap, algo que fez muito sucesso, portanto é notável que à medida que a 

história avança e o desenho ganha popularidade, vão surgindo elementos recorrentes que criam 
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tanto uma coesão para a história, quanto familiaridade com o público. No primeiro segmento 

musical cantado pelo Tomate, o ritmo remete bastante a funks da década de 1990 

A ideia de construir um muro é uma referência a acontecimentos históricos reais, 

principalmente a ideia de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos que propôs 

erguer uma barreira física na fronteira com México. Essa referência se dá de forma crítica, visto 

que o episódio busca passar uma mensagem de união. 

É interessante a forma como a narrativa parece explorar a hipocrisia das personagens de 

forma bastante irônica, isso é notável quando todo o discurso de paz é subvertido pelas frutas e 

legumes para gerar mais conflito, a ponto de levar o próprio IDJ e o Tomate brigarem e somente 

através da violência fazer com que os dois lados se unam e possam escutar a mensagem. 

“Jardim da Pesada” é um dos melhores exemplos para se ter uma visão geral da série, 

quase todas as características citadas anteriormente nos outros episódios se fazem presente, o 

humor que atrai diversas faixas etárias por suas camadas, as referências a cultura pop, política 

e cultura brasileira, além de trazer uma moral ambígua e tratada de forma nada convencional. 

É de se esperar que um produto infantil trate do assunto alimentação saudável mais 

didaticamente, assim como o tema respeito às diferenças, mas “Irmão do Jorel” subverte isso 

trazendo um contexto surpreendente e dinâmico para os acontecimentos, o fato de haver uma 

mistura entre esses dois temas por si só já denota a originalidade do roteiro. Além de almejar 

um público amplo, esse episódio vai além e não somente é pedagógico para as crianças, como 

acaba ensinando lições também para adultos.  

 

Figura 24: Temporada 3, episódio 13 – Zazazilla 

 
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=CjK4HtWdzYo&list=PL2AUXUkxdgNYFx8eS0ZaN26UEx

ANQ3H1k&index=65. Acesso em 22 de novembro de 2019. 
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Este episódio apresenta Irmão do Jorel tentando resgatar sua redação sobre “como 

mudar o mundo” do estômago de sua cachorrinha Zazá, para isso, ele compra uma “pílula de 

gigantolina” e faz o animal crescer exponencialmente, causando uma catástrofe de proporções 

mundiais. A cachorrinha engole o Japão, fazendo com que Lara (que se muda para o país na 

segunda temporada) reencontre Irmão do Jorel e o ajude a sair de dentro de Zazá com seu dever 

de casa, eles enfrentam ameaças como um milho e um abacate gigante mas conseguem sair 

antes que a pílula pare de fazer efeito e Zazá volte ao normal. Ao final, IDJ pergunta se Lara 

vai voltar a morar perto dela, pois o Japão está totalmente destruído, mas Lara está ocupada 

resolvendo a trama do episódio anterior e correndo perigo, então os dois amigos se despedem. 

A reviravolta se dá quando o espectador descobre que depois de toda aquela confusão, o Japão 

passa a ser do lado do Brasil, unindo os amigos de forma inesperada. 

Tal episódio é um ótimo exemplo de foreshadowing, que se dá quando a narrativa 

antecipa um acontecimento futuro, neste caso, o desenho utiliza dessa ferramenta de forma 

metalinguística, ao colocar nas mãos do protagonista o poder de criar uma catástrofe através de 

sua redação [figura 25]. Ao fim do episódio, é explicitado o duplo sentido presente no termo 

“mudar o mundo” de duas formas: A primeira na fala de Lara, que diz “parece que sua redação 

mudou o mundo mesmo em? Parabéns” e a segunda na cena durante os créditos, quando 

professora de IDJ comenta que ele foi um visionário por prever as mudanças na geografia 

terrestre, e que sua ideia de mudar o mundo só para se juntar com sua amiga é bem interessante, 

apesar de um pouco egoísta. 

Figura 25: A redação de Irmão do Jorel. 

 
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=CjK4HtWdzYo&list=PL2AUXUkxdgNYFx8eS0ZaN26UEx

ANQ3H1k&index=65. Acesso em 22 de novembro de 2019. 
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Vale destacar outro personagem que aparece nesse episódio e se faz presente desde a 

primeira temporada, Seu Adelino. Um dos poucos personagens negros na série, possui sotaque 

baiano e trabalha em sua lojinha onde se vende todo tipo de item, refrigerantes, filmes, tatuagens 

e objetos fantasiosos como no caso deste episódio. Mesmo que “irmão do Jorel” se preocupe 

com questões relacionadas a diversidade, a maioria de seus personagens de destaque são 

brancos, existe um esforço por parte da produção em variar bastante as fisionomias e etnias de 

seus personagens, mas com relação ao protagonismo, isso raramente acontece. 

 

Figura 26: Representatividade em Irmão do Jorel 

 
Fonte: https://www.metrojornal.com.br/entretenimento/2018/07/16/o-irmao-jorel-chega-terceira-

temporada-na-tv.html. Acesso em 22 de novembro de 2019. 

 

Enquanto Zazá espalha o caos pelo mundo, um plantão de notícias é exibido na 

televisão, noticiado pelo personagem Perdigoto (figura midiática importante no universo do 

desenho), o repórter diz “estamos todos condenados a conviver em paz e harmonia, aceitando 

nossas diferenças, um total e absoluto caos”. A ironia característica de “Irmão do Jorel” se faz 

mais uma vez presente, Perdigoto quase sempre representa um antagonista na série, ao lado do 

palhaço Rambozo, o primeiro representa as grandes corporações e o segundo o Estado 

autoritário. 

 O Japão é o terceiro país mais referenciado na série, depois de Brasil e Estados Unidos, 

Lara é descendente de japoneses e em determinado episódio se muda para o país, deixando o 

protagonista muito triste. Este evento influencia em vários acontecimentos futuros na série, o 

que entra em concomitância com a complexidade narrativa proposta por Jason Mittel (2012), a 

série em sua terceira temporada possui mais eventos impactantes no futuro da história se 

comparada com as duas anteriores. No episódio anterior a esse, intitulado “Enquanto isso no 
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Japão”, Lara conhece um gato antropomórfico chamado Yuki que está sendo perseguido pela 

Shostners & Shostners (empresa que inclusive seus pais trabalham), pois a empresa detém os 

direitos de sua imagem e ele é forçado a trabalhar em suas propagandas no Japão. A trama deste 

episódio impacta diretamente no seguinte, trazendo de volta o personagem Yuki, no entanto, a 

história do que acontece com Lara é explicada no fim do episódio 13, o que facilita o 

entendimento e diminui a necessidade de se assistir todos os episódios em sequência. 

 Outra produção da TV Quase que cria uma narrativa interligada mas com episódios 

independentes é “Choque de Cultura”, programa de humor que parodia os debates intelectuais 

sobre cinema e traz personagens que são motoristas de van comentando sobre a sétima arte. O 

programa brinca com a expectativa do espectador, ao trazer um humor imprevisível e estranho 

à primeira vista. A forma como aos poucos os episódios vão criando sua identidade, história e 

piadas internas, se dá gradualmente, de tal forma que cada personagem tem seu background 

revelado aos poucos e de forma sútil. Irmão do Jorel  também foca muito mais na história de 

cada episódio e aos poucos vai criando o passado de seus personagens, os pais de Lara por 

exemplo, só são citados quando isso é realmente importante no desenrolar dos acontecimentos. 

 Quando a narrativa tem como foco o Japão, geralmente é centrado nos animes e filmes 

deste país, a primeira referência deste tipo foi no episódio “Embarque nessa onda”, décimo 

quinto episódio da primeira temporada, no qual surge a febre do desenho “Microwave 

Warriors” paródia de “Cavalheiros do Zodíaco” (1986-1989), anime muito famoso no Brasil. 

No episódio em questão, também existem referências aos filmes de monstros gigantes (Kaiju), 

mais especificamente “Godzilla” (1954). Além disso, são observadas referências a outras obras 

japonesas, no episódio em análise, Lara usa uma cápsula especial que se transforma em sua 

bicicleta, como no anime “Dragon Ball” e IDJ chama Yuki de “Yoshi”, personagem da franquia 

de videogames “Mario” (1983- ), propriedade da empresa japonesa Nintendo. 

Com intuito de melhor entendimento do último episódio analisado, será feito um resumo 

do vigésimo quinto episódio da terceira temporada, intitulado “Curtição sem Limites”. Os dois 

últimos episódios se complementam diretamente, formando uma única história. 

No episódio 24, Irmão do Jorel pergunta a seu pai se ele é feliz, afetando tanto Seu 

Edson que no próximo episódio o personagem fica obcecado por viver totalmente livre, 

seguindo seus sonhos. Após assistir ao comercial do novo festival de música chamado Rock ‘n’ 

Sprok, o patriarca busca ir contra o evento provando para si mesmo que ele pode ser feliz sem 

“festivais corporativos controlados pelo sistema”, com esse intuito ele faz diversos atos para 

ser feliz, como rolar um morro, descer uma escada rolante que sobe e nadar com tubarões. 

Eventualmente, ele encontra Oráculo, figura misteriosa que possui respostas para todas 
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perguntas existentes. Seu Edson descobre “A Verdade” e sua nova missão de vida passa a ser 

espalhar sua descoberta para o mundo. Para tal, ele muda de ideia e leva sua família para o 

festival que tanto desprezava. Ao fim do episódio, a família chega ao local após embarcar numa 

rota alternativa, adentrando a floresta e caindo de um penhasco. O carro explode após os 

personagens saírem em direção à entrada e Seu Edson questiona a família “vocês nunca 

perceberam que coisas explodem o tempo todo, mas fica tudo bem depois?”. Os familiares não 

se importam com a fala de Seu Edson, mas Irmão do Jorel olha para trás e percebe que, de fato, 

seu carro está intacto novamente. 

 

Figura 27: Temporada 3, episódio 26 – “Rock ‘n’ Sprock” 

 
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=CjK4HtWdzYo&list=PL2AUXUkxdgNYFx8eS0ZaN26UEx

ANQ3H1k&index=65. Acesso em 22 de novembro de 2019. 

 

O último episódio se passa logo após os acontecimentos transcritos acima, toda essa 

verdade que Seu Edson quer mostrar é uma grande brincadeira metalinguística feita pelos 

roteiristas. Pela natureza diferenciada deste, a última análise será feita gradualmente, à medida 

em que a história vai sendo resumida. 

O último episódio se passa logo após os acontecimentos transcritos acima, toda essa 

verdade que Seu Edson quer mostrar é uma grande brincadeira metalinguística feita pelos 

roteiristas.  

A família perdeu os ingressos pois ficaram no carro que explodiu, então, eles têm a ideia 

de entrar andando de costas para parecer que estão saindo, enganando o segurança Wanderley, 

um coadjuvante muito recorrente na série. 
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O personagem é interessante pois em quase todos os episódios em que ele aparece o 

mesmo possui uma profissão diferente, representando a figura do "faz-tudo". Nenhuma outra 

pessoa parece achar estranho que Wanderley trabalhe em tantos locais ao mesmo tempo.46 

Uma característica interessante, que ganha uma camada de interpretação a mais após o 

melhor entendimento da produção do desenho, é a presença de personagens espalhados pelo 

cenário de forma aleatória. A grande maioria dos personagens, por mais secundários que sejam, 

aparecem parados em algum momento no ambiente do episódio, o que ao mesmo tempo que 

aparenta ser um tipo de celebração daquele universo, também é uma brincadeira metalinguística 

com a já mencionada técnica de Rigging, pois os modelos dos personagens já prontos foram 

apenas posicionados em locais aleatórios. Levando em conta a quantidade de metalinguagem 

presente no episódio, conclui-se que é um movimento proposital dos animadores. 

 

Figura 28: Personagens fixos espalhados no festival Rock ‘n’ Sprock. 

 
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=CjK4HtWdzYo&list=PL2AUXUkxdgNYFx8eS0ZaN26UEx

ANQ3H1k&index=65. Acesso em 22 de novembro de 2019. 

 

 

Após enganar o segurança e adentrar o espaço do show, cada um da família vai para um 

local diferente, Seu Edson percebe que Wanderley também está trabalhando como ambulante e 

começa a suspeitar que tem algo estranho na situação, ao confrontar o ambulante, este começa 

a entrar em conflito interno junto com Seu Edson, os questionamentos sobre a realidade daquele 

universo fazem com que os personagens não "funcionem" como deveriam. O filme Matrix 

(1999) pode ser usado como ilustração da situação que acontece em Irmão do Jorel, os 

                                                 
46 O personagem lembra bastante "Larry", de outra produção do Cartoon Network, intitulada "O Incrível 

Mundo de Gumball" (data).  
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personagens do desenho começam a perceber que fazem parte de uma realidade virtual, o que 

automaticamente prejudica a estrutura daquele mundo [Figura 29].  

 

Figura 29: A realidade entrando em colapso durante o episódio. 

 
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=CjK4HtWdzYo&list=PL2AUXUkxdgNYFx8eS0ZaN26UEx

ANQ3H1k&index=65. Acesso em 22 de novembro de 2019. 

 

O Coco Mágico, já citado anteriormente nesta monografia, começa a aparecer 

rapidamente em situações nas quais os personagens confrontam sua realidade, dando a entender 

que a figura misteriosa tem relação com o controle da realidade da narrativa. Esse personagem 

surgiu como uma brincadeira na segunda temporada. Na terceira temporada, todos os episódios 

contêm pelo menos uma cena onde é possível observar Coco em forma de eaester egg, servindo 

como um foreshadowing para sua real importância na narrativa. 

Seu Edson corre para o palco, cada vez mais convencido de que o mundo precisa saber 

a verdade, IDJ vai atrás dele para salvá-lo. Os dois conseguem chegar ao palco principal com 

ajuda de Wanderley. Lara aparece de repente e encontra IDJ, seu pai questiona mais um 

acontecimento: "tá vendo, as pessoas aparecem do nada". Entretanto, no momento derradeiro 

em que Seu Edson vai contar a verdade na frente da multidão, Danuza grita da roda gigante que 

é dia de aniversário de casamento. Seu Edson percebe que sua obsessão o fez esquecer do amor 

por sua esposa, e se declara, mas o protagonista pega outro microfone e faz uma declaração 

para Lara, mas ao contrário do que era de se esperar ele pergunta: "Quer ser minha melhor 

amiga?". A relação de IDJ e Lara, assim como no episódio 26 da primeira temporada é tratada 

como um amor infantil e puro, requer muita sensibilidade dos roteiristas subverter as 

expectativas dos espectadores. 
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Alguém da plateia pede para IDJ revelar seu verdadeiro nome, no momento em que o 

garoto está prestes a dizer como é chamado, ele é interrompido por seu pai que diz "olha isso, 

o meu filho está prestes a falar o nome dele, é a prova! Sempre que ele vai falar, alguma coisa 

acontece. Fala filho, fala tudo o que você quiser!". De fato, assim que o garoto tenta falar, o 

episódio acaba. 

Essa piada é recorrente na série, é uma das inspirações que o programa tem no seriado 

mexicano Chaves (1971-1980), onde o protagonista sem nome sempre tenta revelar sua 

identidade, mas é interrompido47. 

Durante os créditos, surge o Coco Mágico para explicar o conceito de metalinguagem, 

Seu Edson pula em cima do coco gritando assustado pela existência deste ser poderoso voando. 

Seu Edson percebe que os créditos da produção estão aparecendo e se questiona "Quem é 

César?", que vem a ser o ator de voz do próprio personagem. 

 

Figura 30 :Créditos do episódio. 

 
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=CjK4HtWdzYo&list=PL2AUXUkxdgNYFx8eS0ZaN26UEx

ANQ3H1k&index=65. Acesso em 22 de novembro de 2019. 

 

Na sequência pós-creditos, Edson chega voando no Coco Mágico para encontrar Danusa 

na roda gigante, prestes a dar um beijo na esposa, o personagem some misteriosamente, eis que 

Jorel aparece em close-up e diz: "continua"48. 

                                                 
47 Outra inspiração no programa mexicano, é o personagem Shakeaspirito, que tem seu nome inspirado 

no apelido de Roberto Gomes Bolãnos, "Chespirito" 
48 O personagem nunca havia falado até então, o único som que ele emite é sua risada sarcástica. A voz 

original do personagem é feita pelo próprio Juliano Enrico. 
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"Rock 'n' Sprock" é um dos episódios mais peculiares da série, trabalha com as já citadas 

características marcantes, trazendo a maioria de seus personagens em cena, fazendo paródias, 

piadas autorreferenciais e comentários políticos. Entretanto, a presença expressiva da 

metalinguagem faz com que os 11 minutos finais da terceira temporada mude completamente 

o entendimento que o espectador tem da série.  

O tema da hipocrisia que ronda a empresa S&S é novamente retomado, o festival de 

música é uma crítica muito clara ao Rock In Rio e retoma o discurso falsamente ecológico, pois 

o festival que é vendido como "uma oportunidade para respeitar a natureza e celebrar a 

harmonia" é feito em uma área desmatada e fica claro que a intenção principal do evento é 

vender o refrigerante "Sprock Maçã"49. 

Sprok Maçã é um refrigerante estrangeiro comercializado pela S&S, item recorrente na 

mitologia de "Irmão do Jorel", o refrigerante é um dos maiores símbolos da empresa. É revelado 

no episódio "A Fantástica Fábrica de Refrigerantes" que a fábrica do produto é controlado por 

um personagem que parodia Willy Wonka. Além disso, o mascote da marca é o Sprokinho, que 

faz referência ao Dollynho, personagem brasileiro da marca de refrigerantes Dolly. Mais um 

exemplo de como o desenho brinca o tempo todo com a mistura de símbolos nacionais e 

estrangeiros. 

A análise geral da série “Irmão do Jorel” corrobora para o entendimento de sua 

identidade pautada em um humor non-sense e crítico, acompanhada de muitas referências de 

diversas naturezas, sejam elas à cultura brasileira, ou a cultura dita “universal”. Seu discurso de 

identificação busca fazer com que o máximo de crianças (e adultos) possível se atraia com a 

obra. Vale destacar, entretanto, que é problematizável a ideia de universalização aqui contida, 

assunto que poderia se desdobrar mais profundamente em trabalhos futuros. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Marca recorrente da série, marca estrangeira que possui como símbolo uma maça atravessada por uma 

minhoca, provável referência a marca de eletrônicos Apple. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente, Irmão do Jorel é uma das animações de maior destaque no país, seu sucesso 

junto ao Cartoon Network é apoiado no caráter transnacional da empresa e nas características 

híbridas do desenho, visto que uma de suas marcas mais fortes é a mistura. Os hibridísmos se 

apresentam de formas diversas: identidade brasileira com a identidade "universal", a fofura com 

a estranheza, o "para adultos" com o "para crianças" e o humor non-sense com a crítica política. 

O sucesso que o desenho alcançou demonstra que estes fatores foram bem articulados e atraíram 

públicos bastante diversos. O estudo de caso permitiu entendimento detalhado de um único 

produto cultural de sucesso, portanto, se faz necessária investigação futura sobre outros 

produtos da contemporaneidade e seus processos de produção. 

O capítulo 1 permitiu entender a lógica de transnacionalização de empresas, com foco 

em canais exibidores de desenhos animados, através de revisão bibliográfica foi possível 

perceber diversos padrões que se repetem em canais como Cartoon Network e Nickelodeon. O 

branding e narrowcasting são dois conceitos fundamentais para entender a lógica por trás do 

que se entende por "animação".  

Com o mercado de animação em constante desenvolvimento, novas perspectivas vão 

surgindo. O Brasil é um grande polo anti-hegemônico nesse ramo e as perspectivas continuam 

muito positivas, o questionamento que a pesquisa levanta é se a relação das produções 

brasileiras com os canais internacionais será mais positiva no ponto de vista de autonomia das 

empresas nacionais, ou se a tendência é um domínio do mercado estadunidense sobre tais 

empresas. 

A influência do Cartoon Network não aparenta ser tão autoritária, apesar de o canal 

precisar aprovar todas as etapas da produção, o que foi observado durante a pesquisa foi que 

existe bastante liberdade criativa tanto da TV Quase, quanto da Copa Studio, sendo possível 

observar suas marcas criativas na produção. 

Entretanto, o estilo CN de desenhos, muito explorado no capítulo 1, está muito alinhado 

com o desenho, o que explicita que a escolha se deu muito por sua própria natureza irônica, 

anárquica e "universal". 

O Capítulo 2 detalhou as estratégias e dificuldades da produção de animação no Brasil, 

os diversos agentes necessários para confecção deste tipo de mídia são das naturezas mais 

diversas, tanto da esfera pública, como da privada. O investimento direto tem crescido bastante 

e com a queda dos investimentos governamentais em cultura no Brasil, a tendência é que se 

necessite cada vez mais desse viés. 
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Animação é um processo muito caro, mesmo para os países hegemônicos, portanto, foi 

muito esclarecedor perceber que a Copa Studio está em constante busca pela economia de 

tempo, e consequentemente de dinheiro. O sucesso de Irmão do Jorel é visível pelo crescimento 

exponencial do estúdio e o aumento de produções de destaque sendo confeccionadas 

atualmente, como Gigablaster, As Microaventuras de Tico e Muda, Ico Bit Zip e o longa de 

Tromba trem. 

No Capítulo 3, a narrativa foi o último fator que explicitou alguns motivos do sucesso 

de nosso objeto de estudo, as constantes brincadeiras com o Brasil e EUA são marca registrada 

que ajudam a criar um público mais diversos, abrangendo toda a América Latina e tendo 

prospecções para ser exibido em muitos outros países. 

Outros fatores importantes são, é claro, os diversos discursos políticos carregados pela 

obra, destaca-se a forma como o desenho representa a ditadura militar e as grandes corporações. 

Interessante destacar a ironia aqui presente, tendo um desenho tão crítico exibido por uma 

empresa multimilionária, a qual faz parte de um enorme conglomerado midiático. Trabalhos 

futuros podem explorar essa relação discurso X práticas organizacionais mais à fundo, pois na 

contemporaneidade a apropriação de pautas em prol da diversidade e liberdade por grandes 

marcas é algo bastante comum. 

O desenho possui diversos aspectos problematizáveis, o fato da ideia de universalidade 

do desenho ser toda pautada em um menino branco de classe média, a diversidade tanto dos 

trabalhadores envolvidos, quanto dos personagens e cargos/protagonismo que ocupam 

respectivamente. 

Analisar os processos de produção da animação foi bastante enriquecedor para a análise 

do conteúdo, já que foi possível observar questões técnicas, como as economias que ficaram 

visíveis no produto final. O contato com a Copa Studio proporcionou também um melhor 

entendimento do estilo e identidade que o desenho quer passar, principalmente na sua 

identidade visual que mistura diversos elementos, mas ao mesmo tempo tenta se manter coesa. 

Entender um produto de sucesso específico, também pode ser de grande valia para 

aqueles que procuram produzir desenhos animados, o caso de Irmão do Jorel pode servir de 

inspiração para futuros criadores de conteúdo, causando o surgimento de mais produtos 

brasileiros que possam conquistar seu espaço no mercado. 

Em suma, a animação é um setor da cultura que carece de estudos, sua relevância sócio-

cultural é enorme, não só no que tange as produções nacionais, mas também o impacto das 

animações internacionais que são diariamente veiculadas na televisão brasileira e em outros 
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países. Portanto, se debruçar sobre o tema é uma oportunidade para fomentar esse mercado em 

ascensão no Brasil. 
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