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RESUMO:  O objetivo deste trabalho é compreender de que forma é representada a 

personagem protagonista da série Carmen Sandiego, lançada pela Netflix, em 2019. Para 

realizar o estudo, é necessário identificar as mudanças, de forma breve, sobre a 

representação da história da personagem; realizar uma linearidade das narrativas 

abordadas, bem como analisar a primeira temporada “Quem é Carmen Sandiego”, parte 

I e II da série da Netflix, a fim de entender o percurso de sua construção e de verificar se 

a personagem reforça o estereótipo do gênero feminino na produção audiovisual. Como 

fundamentação teórica foram utilizados os autores Kellner (2001) que abordam os 

discursos e os códigos característicos da nossa cultura; Mendes e Siqueira (2018que 

analisam a representação feminina em desenhos animados. 
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ABSTRACT: The aim of this work is to understand how the protagonist character of the 

series Carmen Sandiego, launched by Netflix, in 2019 is represented. To carry out the 

study, it is necessary to identify the changes, briefly, on the representation of the 

character's history; perform a linearity of the narratives covered, as well as analyze the 

first season “Quem é Carmen Sandiego”, part I and II of the Netflix series, in order to 

understand the path of its construction and to verify if the character reinforces the 

stereotype of the female gender in audiovisual production. As a theoretical foundation, 

the authors Kellner (2001) who address the speeches and codes characteristic of our 

culture were used; Mendes and Siqueira (2018that analyze female representation in 

cartoons. 
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Introdução 

Em 2019, a Netflix lançou um reboot da série Carmen Sandiego, animação com 

elementos educacionais e baseada em ação, espionagem e aventura. O objetivo deste 

trabalho é compreender de que forma é representada a personagem protagonista da série 

Carmen Sandiego. Para realizar o estudo é necessário identificar as mudanças, de forma 

breve, sobre a representação da história da personagem; realizar uma linearidade das 

narrativas abordadas, bem como, analisar a primeira temporada, “Quem é Carmen 

Sandiego”, parte I e II da série da Netflix, a fim de entender o percurso de sua construção 

de verificar se a personagem reforça o estereótipo do gênero feminino na produção 

audiovisual.  



 A história da personagem protagonista feminina surge de um game chamado 

“Where in the World is Carmen Sandiego?”, criado em 1985, nos Estados Unidos, pela 

Broderbund. O jogo tinha a finalidade de ser educativo e divertido. Não havia uma 

história que fizesse o jogador entender a origem da personagem ou ter uma identificação 

direta com ela. O único propósito era encontrar e prender a ladra que roubava artefatos 

culturais em diversos lugares do mundo e nunca era capturada.  

A personagem fez sucesso e criaram, então, uma série de desenho animado, 

transmitido para diversos países, inclusive para o Brasil. A narrativa é construída em 

continuidade ao jogo, só que sem a participação efetiva do jogador. A representação de 

Carmen no desenho animado é a de uma mulher, adulta, que usa um sobretudo e um 

chapéu vermelhos, luvas pretas, com cabelos longos e salto alto. O foco está nas ações da 

personagem feminina e em sua imagem, que sempre aparece no topo de algum lugar com 

sua roupa e seus cabelos balançando, simulando a imagem de algo inatingível. 

Metodologia 

Diferentemente de outras produções com personagens protagonistas, como as 

inúmeras princesas da Disney, é importante ressaltar os aspectos temporal e espacial, em 

meados dos ano 1990, em que a protagonista é lançada, há uma estratégia que foge às 

representações comuns voltadas para o gênero. Muito embora alguns elementos apareçam 

como constitutivos do universo feminino, o desenho surge como uma nova proposta de 

reapresentar uma personagem feminina, que não se situa em localização específica, não 

tem vínculos familiares e nem par romântico. As características ligadas ao universo 

feminino são muito definidas. 

A fragilidade, a doçura, a emotividade, a sedução, a busca pelo amor, a 

preocupação estética, o uso preponderante de determinadas cores (tons pastéis 

ou muito vivos, o cor-de-rosa), as silhuetas magras e delicadas, os cabelos e 

penteados, a maquiagem e a quantidade de acessórios ornamentais, as roupas 

que revelam ou criam curvas, a hiperssexualização, a dicotomia infantilização-

adultização são aspectos que reforçam estereótipos de gênero. (MENDES; 

SIQUEIRA, 2018, p. 141) 

A figura da mulher padronizada, como as descritas pelos autores, é em partes 

modificada no desenho. As imagens reproduzem narrativas como códigos, que 

relacionam-se as diversas formas do feminino, “[…] é importante a capacidade de 

perceber as várias expressões e os vários códigos ideológicos presentes nas produções da 

nossa cultura e fazer uma distinção entre as ideologias hegemônicas e as imagens, os 

discursos e os textos que as subvertem” (KELLNER, 2001, p.424). Para compreender 



melhor os códigos, principalmente visual e comportamental, iremos passar para a terceira 

etapa deste trabalho, a análise dos episódios parte I e II, da primeira temporada, que visa 

partir da linearidade da construção do surgimento da personagem, apontando novas 

percepções.  

Na nova série lançada pela Netflix, muitas mudanças ocorreram em torno das 

questões estéticas e comportamentais da personagem. No primeiro momento, há uma 

narrativa desenvolvida que direciona o público a entender os motivos pelos quais Carmen 

rouba. Percebemos que os dicursos acompanham a modernidade. Nas produções 

audiovisuais atuais, há um catálogo diversificado de desenhos animados, poderíamos nos 

perguntar o que tem de diferente na série que possa despertar o interesse do público 

infanto-juvenil. Estratégicamente, Carmen ganha uma história, jamais contada, que 

sintetiza sua estética cartunesca e seu comportamento sofrendo alterações. A personagem 

não é mais a vilã que rouba os artefatos dos lugares turísticos em benefício próprio, mas 

sim aquela que impede que outros o façam.  

Discussão 

Na parte I, Carmen reencontra um antigo colega da Academia V.I.L.E (Escola de 

ladrões) e a história começa a partir dessa longa conversa no vagão do trem. A 

personagem é uma órfã, nascida em Buenos Aires, na Argentina, foi achada e criada pelos 

professores da escola. Seus aprendizados durante a infância foram diversos, o contato 

com diferentes babás a fez aprender sobre culturas, países e idiomas. Com a ausência de 

sua identidade, ganhou o codinome de Ovelha Negra. Muito travessa, tinha a ideia de que 

roubar era apenas um jogo. 

 Logo ocorre a mudança do universo infantil para a adolescência. No episódio ela, 

finaliza um roubo, o celular que pegou da contadora da V.I.L.E. Conhece, então, seu novo 

parceiro, Player – um garoto com cara de nerd e muito antenado, que vive em frente a um 

computador e usa um boné branco, e, então, a pergunta original de sua criação – feita por 

Player surge: “em que lugar do mundo está?”. Sua primeira decisão foi solicitar ao corpo 

docente da escola que a matriculasse como aluna, pois queria se tornar uma ladra 

profissional. Ela é criticada pelos seus comportamentos e sua imaturidade, mas consegue 

ser a próxima aprendiz da nova turma. A todo momento, ela se dedica às aulas 

ministradas, de origami, defesa pessoal, testes, entre outras, treinava e aprimorava suas 

habilidades. Mas no teste final ela é reprovada e não consegue se formar. 



Na parte II, a Ovelha Negra se infiltra no primeiro roubo dos formados e fica 

deslumbrada com o país no qual está. Conhece um outro personagem pesquisador, que se 

encontra no sítio de escavação arqueológica e conta para ela que obras históricas são elos 

com o passado. O roubo gira em torno de uma das relíquias recentemente descobertas “o 

olho de Vishnu”. Ela, sabendo sobre o furto, pergunta se ele não tem medo de que o 

artefato seja roubado. O pesquisador imediatamente responde que esses tesouros 

pertencem aos museus e que seu valor é além do monetário, portanto, todos os achados 

pertencem a todos, se houvesse um roubo seria o mesmo que privar o mundo do 

conhecimento, e que isso é um verdadeiro crime. Ovelha Negra fica impactada e comenta 

que nunca havia pensado dessa forma. 

Na cerimônia de “formatura”, os professores apresentam o verdadeiro significado 

da sigla V.I.L.E (Vilões da Liga Internacional do Mal). Ovelha Negra entende que roubar 

não é um jogo como ela achava na infância, mas que tem consequências, ou seja, 

prejudica as pessoas, principalmente vidas. 

A personagem, Srtª Argent, da Interpol, cogita a ideia de Carmen ser uma ladra 

que rouba outros ladrões e comenta com o Inspetor Deauvanoix, também da Interpol, que 

não acredita no que ouve. 

Na fase final da sua apresentação no episódio, Ovelha Negra pensa 

estratégicamente em fugir da academia V.I.L.E. e planeja o roubo de um HD levado pela 

contadora. Player a ajuda. Durante a fuga, há uma conversa no elevador entre Ovelha 

Negra e a contadora Booker, com a música da série ao fundo. Booker comenta que, caso 

ela queira ficar em seu lugar, é necessário pensar mais alto do que apenas roubar carteiras.  

Após roubar o HD e tentar fugir pelos corredores da academia, a Ovelha Negra 

tem contato com as roupas da contadora, ela fica impressionada com o conjunto e com a 

cor, e chama-o de “código vermelho”. Ao vestir a roupa, ela consegue sair da ilha, 

passando-se por Booker. Dentro de um barco – o mesmo que transportou a contadora -, 

sua identidade surge a partir da marca pregada no chapéu que pegou para usar, escrito 

“Carmen Brand Outerwer San Diego”, assim, Ovelha Negra se torna Carmen Sandiego. 

Análise 

Uma série de elementos vai surgindo ao longo do arco narrativo, justificando a 

nova versão de Carmen Sandiego. Sua vestimenta e seu comportamento são 



reformulados. A personagem, na versão anterior do desenho animado, estava na fase 

adulta, não tinha identidade que construísse relações com o mundo “real” simplesmente 

era mais uma personagem famosa de vídeo game. Voltada para o público infanto-juvenil, 

Carmen vive entre o trabalho e o lazer, as referências com a realidade é aparente. Seu 

figurino descolado, com o casaco vermelho (mantendo a identidade da cor), uma calça 

jeans e um tênis bem parecido com All Star, a caracteriza em modo tranquilo, 

descansando de seu compromisso, e a aparição com o sobretudo e chapéu é um indício 

de que essa transformação se dá como um trabalho, para o qual ela precisa estar preparada.  

Sua missão principal é modificada também, a antiga Carmen Sandiego, famosa 

por seus roubos voltados para seu ego e para o prazer em roubar, agora é apresentado de 

uma nova maneira, pois a personagem feminina é a mocinha, e não mais vilã. De acordo 

com as mudanças que surgem, é importante o estudo mais aprofundado sobre o 

entretenimento, como os desenhos animados.  

Portanto, a comunicação por meio da produção audiovisual tem objetivos que não 

somente ser uma diversão, mas abordar conteúdos de interesse do seu público. O 

significados são construídos a partir das relações sociais e culturais. 

Mesmo considerando-se a importância do elemento lúdico e da comunicação 

no processo social e educativo, os desenhos animados são, em geral, colocados 

como entretenimento, como diversão infantil. Mas esse divertimento não é 

vazio de conteúdos simbólicos. O elemento lúdico, nos produtos culturais, é 

sempre desenvolvido por conteúdos outros: político, cultural, social, religioso, 

econômico.(SIQUEIRA, 2002, p.110) 

Não se pode deixar de lado a forte representação do estereótipo visual feminino: 

o apontamento é sobre seu rosto maquiado, o batom vermelho, cílios grandes, o cabelo 

totalmente grande e chamativo e seus acessórios, como os brincos e o cordão. A heroína, 

por mais que esteja adaptada para o momento contemporâneo, em que novas questões são 

repensadas, muito pelas relações sociais e de movimento cultural, a avaliação analítica a 

respeito das produções audiovisuais deve ser aplicada. A imagem está bastante atrelada 

ao nosso dia a dia, comum aos nossos olhos, e, muitas vezes, não nos atentamos para o 

que está ao nosso redor. Por mais que muitos desenhos sejam dinâmicos e educativos, sua 

narrativa tem construções que abarcam nossa maneira de compreender o mundo, as 

questões sociais, políticas, culturais e de gênero.  

Conclusão 



Estudar o universo feminino abarca muitas questões, e uma delas é a representação 

de como uma das práticas de produção de signficado e geral sentidos. Os desenhos 

animados são fontes de conteúdo e passam por diversas fases. É necessário se debruçar 

para compreender as diferentes dinâmicas que abrangem a representação feminina em 

produções audiovisuais, seja em filmes, desenhos, séries, quadrinhos, entre outros. 

Pesquisar sobre Carmen Sandiego é prazeroso pelas inúmeras propostas educacionais 

voltadas para o jovem e sua formação.  

Assim, este trabalho buscou realizar breve análise, na medida que, o tema da 

personagem de Carmen Sandiego tem ainda muito a ser desdobrado, especialmente para 

que se compreendam as dinâmicas socioculturais abordadas, bem como os processos 

transmidiáticos que a circundam.  
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