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Resumo: Após ganhar visibilidade do mercado internacional, as animações brasileiras tem           

despontado discussões pertinentes aliada às questões sobre representatividade e da          

representação negra. Sendo assim, a animação para crianças pequenas Clube da Anittinha            

(2018) torna-se instrumento de análise para discutir as questões de raça que se estabelecem              

no Brasil. De modo que, a animação apresenta pluralidade de representações, mas repete             

estratégias de estereotipização. 

Palavras-chave: Clube da Anittinha; representatividade; interseccionalidade; colorismo. 

 

Introdução 

Clube da Anittinha (2018) é uma animação seriada voltada para o público infantil e              

inspirada na cantora Anitta, produzida pelo Birdo e transmitida na TV pelos canais Gloob e               

Gloobinho e na internet através do YouTube e do Globoplay. A animação, que estreou uma               

segunda temporada no início de 2020, utiliza formas pedagógicas para ensinar as crianças             

pequenas sobre alimentação, sentimentos, cores e outras formas lúdicas de aprendizagem,           

liderada pela Anittinha e seus amigos. 

Entendendo a animação como linguagem (HALL, 2016) dentro de um sistema de            

representações, o objetivo dessa pesquisa é compreender como o Clube da Anittinha produz             

sentidos que tem a ver com raça dentro de um debate feminista interseccional no âmbito das                

produções midiáticas brasileiras. 

A ampliação do alcance conquistado pelas animações brasileiras culmina nos intensos           

debates sobre representatividade negra nas animações infantis, pois assim como em outros            

produtos televisivos brasileiros é possível analisar que discursos inseridos nas narrativas,           

naturalizam certos tipos comportamentos associados à cultura e ao corpo negro que vão desde              

a estereotipização ao apagamento narrativo (ADICHIE, 2009). 

Os ideais propostos por Almeida (2019) apresentam duas hipóteses sobre a           

representatividade política, o autor afirma que a representatividade ocorre sempre no campo            

institucional e não estrutural, portanto, ela pode demonstrar avanços nas lutas antirracistas e             
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antissexistas, mas pode também significar novas formas de discriminação: “O fato de uma             

pessoa negra estar na liderança, não significa que esteja no poder, e muito menos que a                

população negra esteja no poder” (ALMEIDA, 2019, p. 110). Desse modo, pode-se            

compreender que apenas a representação negra por si só não é suficiente para desmantelar as               

as estruturas do racismo na sociedade, é necessária que tal representação seja realizada por              

pessoas negras (KILOMBA, 2018) e composta de elementos positivos acerca da cultura            

negra. 

No campo das animações, Dornelles (2019) levanta um histórico acerca das           

representações negras mainstream, levantando exemplos em que personagens negras         

demonstram comportamentos centrados na servidão, subordinação e no apagamento. Na          

animação brasileira, destaca-se a Maurício de Sousa Produções que exibiu durante anos            

apenas três personagens negros recorrentes: Pelezinho, Ronaldinho Gaúcho e Jeremias, vindo           

apenas recentemente, em 2017, apresentar a primeira personagem negra, a Milena e sua             

família. 

 

Anitta e Anittinha 

No cenário da animação brasileira, destaca-se a Anittinha. Como a personagem é            

inspirada em uma celebridade brasileira é cabível realizar comparações para compreender as            

construções simbólico-raciais presentes na animação. 

 

FIG 1 - Anitta 

 
Referência: Papo de pretas, Anitta e a AFRO CONVENIÊNCIA. Youtube. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ZkTl8v-loDI>. Acesso em 25 jul. 2020. 
 

Na crescente do debate racial brasileiro, Anitta tornou-se amplamente citada como           

exemplo de apropriação cultural e afroconveniência, pois, a cantora utiliza sua aproximação            



de grupos marginalizados (o subúrbio e o funk) e o privilégio da pele clara para habitar entre                 

as construções sociais da feminilidades socialmente construídas das mulheres brancas e das            

mulheres negras. Daí a importância da interseccionalidade para se debater questões de raça:  

 

O projeto feminista negro adota coalizão e solidariedade políticas em prol dos            
oprimidos por classe, sexualidades ou território, dentre diferentes marcações. A          
interseccionalidade pode ajudar a enxergarmos as opressões, combatê-las,        
reconhecendo que algumas opressões são mais dolorosas (AKOTIRENE, 2019, p.          
97). 

 

Nesse complexo cenário, as estruturas sociais se entrelaçam e a ascensão social da             

cantora permite a dualidade “pobre/rica” em associação com “negra/branca”, nunca em           

contraposição. Com viés estritamente mercadológico, ancorado no estereótipo da “mulata          

tipo exportação”: “É preciso perceber o quanto a reificação desses papéis subalternos e             

exotificados para negras nega oportunidades para desempenharmos outros papéis e          

ocuparmos outros lugares (RIBEIRO, 2019, p. 145). 

Essa incongruência racial também se desenvolve na animação, visto que há           

divergências entre as cores que servem como tom de pele da personagem em diferentes              

contextos: 

 

FIG 2 - Anittinha na animação/ Boneca oficial da Anittinha 

 
Imagem criada pela autora com imagens disponíveis na internet 

 

Mais do que uma dissidência racial sobre si, essas divergências apontam pontos            

específicos da cultura brasileira. Ao ser questionada, Anitta se defende “No Brasil ninguém é              

branco” . A fala da cantora evidência, o mito da democracia racial, acreditando que o Brasil               2
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seria o paraíso das três raças e que aqui não haveria discriminação racial. Vários teóricos               

apontam que esse discurso é levantado para relativizar questões raciais que se desenvolvem             

no Brasil, a partir da teoria eugenista, essa ideia faz parte do imaginário brasileiro, como               

defende Munanga (2019, p. 19): “Apesar do processo de branqueamento físico da sociedade             

ter fracassado, seu ideal inculcado através de mecanismos psicológicos ficou intacto no            

inconsciente coletivo brasileiro, rodando sempre nas cabeças dos negros e mestiços”. 

Outros importantes códigos que compõem a animação são os personagens          

secundários:  

 
FIG 3 - Clube da Anittinha 

 
Referência: Clube da Anittinha, Abraçando as diferenças. Youtube. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=AHagSu3mmpo>. Acesso em 25 jul. 2020. 
 

 

Nessa imagem, pode-se observar uma maior variedade de tons de pele. Uma questão             

que pode ser associada a este debate é o colorismo, o colorismo é: “a discriminação pela cor                 

da pele (...) o termo quer dizer que, quanto mais pigmentada uma pessoa, mais exclusão e                

discriminação essa pessoa irá sofrer” (Djokic, 2015). Logo, quanto mais clara for pele, mais              

privilégios uma pessoa pode ter.  

Ao analisar o grupo de personagens é possível encontrar proporcionalidade, além de            

representatividade, como proposto por Joice Berth (apud Ribeiro, 2019). São apresentadas           

como personagens negras retintas (Marshmelle, Gatrick e Mauro Mar) caracterizados de           

acordo com suas personalidades (gostar de praia, de dançar e mexer no celular,             

consecutivamente). Porém, a problemática se estende em dois personagens específicos,          

Marshmelle e Gatrick. A problemática em torno de Marshmelle se refere ao cabelo, tendo em               

vista, a dificuldade que as animações tendem em animar cabelos crespos (que ultrapassa a              



questão da técnica), conferindo uma sensação de sorvete derretido e, no personagem Gatrick             

é negado a representação dos traços do personagem, pois sempre está de óculos e casaco com                

gorro. 

 

Considerações finais  

A animação em questão propõe debates pertinentes, de modo que, ao analisar o             

desenvolvimento da representatividade, também expõe estereótipos e negação da negritude.          

A negritude como ferramenta de auto afirmação é uma ferramenta de construção racial,             

identitária, estrutural e coletiva que não pode ser convertido em espetáculos interativos com             

viés mercadológicos e pessoais como tem sido feito com o empoderamento feminino. 
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