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Resumo: 
 
Este projeto surge sobre a reflexão de uma série de mudanças nas produções infantis da Disney. O 
sucesso de Alice no País das Maravilhas, dirigido por Tim Burton, impulsionou o lançamento de 
remakes da linha Clássicos por meio de películas em live action. Filmes como A Bela e a Fera 
(1991), Aladdin (1992) e Cinderella (1950) ganharam novas versões a partir de uma visão atual 
destas animações. A necessidade de recrutar atores reais para encenar filmes que antes eram 
animados impõe intensos debates relacionados a questões de linguagem e representatividade. Nesse 
processo, a empresa de animação amplifica a possibilidade de reparação histórica, já que durante 
décadas apagou a existência de pessoas negras e reforçou estereótipos racistas. Como forma de 
entretenimento familiar,os remakes das animações despontam como produções audiovisuais com o 
poder de levar ao cinema crianças e adultos. Se para as crianças as obras se tratam de uma nova 
narrativa, para os adultos animações antigas ocupam um lugar nostálgico associado à memória 
afetiva, assim esse assunto torna-se uma grande questão, já que representações problemáticas fazem 
parte dessas construções narrativas que se perpetuaram através dos tempos. Historicamente, a 
Disney utilizava a reedição de seus longa metragens para fazer adequações, mas hoje as novas 
adaptações desempenham este papel. No cenário contemporâneo, discussões em torno da inserção 
de diferentes minorias encontra circularidade na internet, gera intensos debates nas redes sociais e, 
consequentemente, na mídia hegemônica brasileira. O anúncio da inserção de negros em papéis 
chave, desloca padrões estéticos perpetuados historicamente e ecoando nas redes sociais por meio 
de discursos racistas corroborados por indivíduos que tiveram seu alcance ampliado pelas mídias 
digitais. Este pano de fundo nos permite avaliar o recente caso envolvendo a versão em live action 
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de A Pequena Sereia (1989). A personagem principal da animação, Ariel, é ruiva e de pele clara. 
Entretanto, a atriz selecionada para a nova versão em live action é de pele negra. Cabe destacar que 
a personagem em questão faz parte da linha de produtos relacionados as Princesas Disney. Esta é a 
primeira vez que a Disney refuta seu próprio status de construtora de versões definitivas dos contos 
de fada, principalmente tendo em perspectiva o fator estético. Combinados, estes fatos nos 
permitem investigar por meio de base teórica estratégias de apagamento, esquecimento, memória 
coletiva  (Halbwachs, 2013) e fatores associados ao debate racial (Davis, 2016). Para balizar o 
debate, vamos recorrer a diferentes teóricos como Stuart Hall (2016), Angela Davis (2016), Martín-
Barbero (2004) e Maurice Halbwachs (2013). 
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