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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar algumas mudanças narrativas e visuais 

nas séries animadas de Scooby-Doo, focando em Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo e O Pequeno 

Scooby-Doo, e identificar que alterações este produto se permitiu fazer ao longo dos 40 anos de 

percurso do desenho. A partir do mapeamento destas mudanças, poderemos compreender o 

efeito destas na marca Scooby-Doo e desvendar o que faz desta propriedade tão relevante até 

os dias de hoje. 
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ABSTRACT: The objective of this work is to analyze some of the narrative and visual changes 

in the Scooby-Doo animated series, focusing on The 13 Ghosts of Scooby-Doo and A Pup 

Named Scooby-Doo, and to identify which changes this product allowed itself to go through 

during its 40 years. From the mapping of these changes, it will be possible to understand the 

effect of these modifications on the Scooby-Doo branding and unveil what makes this object 

so relevant even in the present days. 
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Introdução 

Nos últimos anos, pudemos testemunhar o “retorno” de algumas marcas ao universo dos 

desenhos animados. She-Ra1, ThunderCats2, Scooby-Doo e vários outras propriedades que 

marcaram época quando foram lançados receberam novas encarnações produzidas no contexto 

atual do mercado de animação. Contudo, estes novos desenhos já chegaram tendo de lidar com 

uma recepção bastante negativa por parte do público consumidor das marcas “originais”. Esse 

público, reconhecido nas redes sociais e na internet como “os nerds chatos”, faz reclamações 

constantes e efusivas contra as alterações feitas a estas marcas no processo de adaptação para 

os novos seriados. 

“Que os fãs old school dos desenhos dos anos 1980 e 1990 ficaram desagradados com 

o novo ThunderCats, isso já era esperado. A galera dessa geração é realmente bem 

 
1 She-Ra e as Princesas do Poder (Netflix, 2018-2020) 
2 ThunderCats Roar (Cartoon Network, 2020- atualmente) 



pouco flexível e, de um modo geral, acham (sic) que a infância deve ser preservada. 

Com certeza. Mas o que era pra ser apenas desgosto pessoal, digamos assim, virou 

uma guerra contra toda essa fanbase. (...) o que os produtores de ThunderCats Roar 

fizeram foi simplesmente declarar guerra a essa geração das antigas, old school. E, 

tipo, não foi de forma velada não, foi declarada. Galera, fizeram de propósito!” 

(THUNDERCATS..., 2020) 

 

De um modo geral, o bordão destes movimentos contrários aos reboots de desenhos 

animados é de que estas novas adaptações estão “arruinando a infância” daqueles que 

preservam carinho por estas marcas. Essas críticas partem do princípio que estes desenhos 

novos desrespeitam o legado e a “essência” do material “original” e que não servem tanto para 

apresentar, mas para adaptar, a franquia a um novo público. 

O desenho Scooby-Doo também foi alvo de críticas desta natureza. Criado em 1969 por 

Joe Ruby e Ken Spears, a primeira série foi produzida pela Hanna-Barbera e trazia os cinco 

protagonistas em aventuras episódicas, nas quais descobriam a identidade de pessoas que se 

fantasiavam de monstros e fantasmas por algum motivo a ser desvendado. O primeiro desenho 

‒ Scooby-Doo, Cadê Você? (1969- 1970) ‒ contou com vinte e cinco episódios. Pouco depois, 

em 1972, uma nova encarnação dos personagens já chegaria à televisão, intitulada Os Novos 

Filmes de Scooby-Doo (1972- 1973). Assim, a marca “Scooby-Doo”, em seus quarenta anos de 

existência, acumulou 15 séries animadas, 42 filmes animados produzidos para a televisão, 5 

filmes live-action (2 deles lançados nos cinemas) e 1 filme em animação tridimensional que 

estava planejado para sair nos cinemas3. 

Embora as várias encarnações do desenho mantenham elementos em comum, podemos 

identificar projetos que propõem mudanças severas ao cânone da franquia. Contudo, estas 

mudanças não são tão recentes e podem ser notadas já em desenhos da década de 1980 e 1990 

como Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo (1985- 1986) e O Pequeno Scooby-Doo (1988- 1991). 

 

“O que há de novo, Scooby-Doo?” 

Ao longo dos 40 anos de existência de Scooby-Doo, as encarnações da marca mudaram 

bastante, mas preservando elementos o suficiente para não se tornar irreconhecível de uma 

 
3 A Warner planejava estrear Scooby! O Filme (2020) nos cinemas, mas por conta da pandemia de COVID, o 

lançamento foi replanejado para estreia on demand, chegando nos Estados Unidos em 15 de maio de 2020 e no 

Brasil em 23 de julho de 2020. 



adaptação para a outra4. Algumas alterações que foram feitas de uma versão para outra são: a 

formação da equipe, o traçado/ visual dos personagens, a mudança de tom/ gênero das 

animações e até mudanças no formato do seriado. 

A equipe da Mistérios S.A, originalmente formada por Salsicha, Scooby-Doo, Daphne, 

Velma e Fred, é constantemente remexida de uma animação para outra. Mudanças que passam 

tanto pela inclusão de novos membros (como Scooby-Loo, sobrinho de Scooby-Doo), como 

pela exclusão. Em O Novo Show de Scooby e Scooby-Loo (1983- 1984), a equipe se restringe à 

Salsicha, Scooby-Doo, Scooby-Loo e Daphne. Em Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo, além dos 

quatro personagens anteriormente citados temos o garoto Flim Flan e o feiticeiro Vincent Van 

Doido (como uma bola de cristal) acompanhando a equipe. Já em Salsicha e Scooby Atrás das 

Pistas (2006-2008) somente os personagens do título tem o posto de principais, com Fred, 

Daphne e Velma em participações pontuais. 

Visualmente o programa também sofreu várias mudanças. A camisa de Salsicha, por 

exemplo, alterna entre o verde e o vermelho dependendo da encarnação. O icônico lenço de 

Fred some e reaparece de versão para versão. O traçado das animações também varia bastante. 

Em Scooby-Doo, Cadê Você?, vemos o desenho com todas as marcas do modelo de produção 

da Hanna Barbera, incluindo as técnicas de animação limitada, que requisitava o uso de 

adereços no pescoço dos personagens para facilitar a animação. Já em Salsicha e Scooby Atrás 

das Pistas, vemos um traçado mais grosso no contorno dos personagens e os olhos menores e 

pretos. 

Em O Pequeno Scooby-Doo  ̧ o desenho segue uma tendência da época, a partir da 

babyficação dos desenhos. Na mesma época, vemos surgir versões “bebês” dos Flintstones5 e 

dos Looney Tunes6. Além do visual bem diferente, afinal temos personagens adultos 

transformados em crianças, temos uma mudança de gênero do seriado. Se a série base tinha 

referências ao cinema de horror e às histórias de detetive, O Pequeno Scooby-Doo segue por 

uma veia mais cômica, usando mais o seu humor e fazendo piadas de metalinguagem7. Temos 

também mudança na dinâmica e personalidade dos personagens. Velma, que na série de 1969 

 
4 Em todas as versões, Scooby-Doo é um cão dinamarquês de pelagem amarronzada e manchas pretas, por 

exemplo. 
5 Flintstones Kids (1986-1990). 
6 Tiny Toon (1990-1995). 
7 Uma das piadas mais recorrentes é a brincadeira com o nome de um personagem recorrente, o Ruivo Hering 

(em inglês, Red Herring, um elemento narrativo usado para introduzir uma pista falsa para o espectador). 



serve para explicar como as pistas se ligam para o público, ganha traços mais cartunescos e 

praticamente só fala para indicar as pistas do caso. 

Em Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo, além da mudança drástica na equipe, a série 

embarca em uma jornada sobrenatural, quando os protagonistas têm que caçar fantasmas e 

prendê-los em uma arca. Nesta encarnação, os “monstros” não são mais pessoas, mas 

fantasmas, que passam a existir neste universo ficcional. O desenho traz um visual que, com 

suas cores e traçados, remete às animações populares nos anos 1980, como He-Man e os 

Defensores do Universo (1983- 1985) e Caverna do Dragão (1983- 1985). 

 

Considerações Finais 

O comportamento do público nerd em relação a estes reboots é bem condizente com os 

hábitos de consumo deste grupo. A identidade nerd tem como uma de suas principais marcas a 

acumulação de referências que são usadas entre os indivíduos deste grupo como forma de 

demonstrar maior entendimento e apreço por determinada obra. Essa dinâmica do “quem sabe 

mais” é utilizada inclusive como uma forma de tentar excluir determinados indivíduos 

(mulheres, negros, pessoas LGBT...) do contexto nerd (VIEIRA, 2019). 

O problema é que, ao declarar que conhece o “material original” ‒ isto é, que sabem o 

que o produto é, em essência ‒, o público nerd desconsidera os processos de adaptação da série. 

“(...) todos os textos são originais porque toda tradução é diferente. Toda tradução é, até certo 

ponto, uma criação e, como tal, constitui um texto único.” (PAZ apud ARROJO, 2007, p. 11) 

Embora Que Legal, Scooby-Doo (2015-2018) tenha sido o principal alvo das críticas 

dos nerds, que sugerem que esta encarnação “arruinou” o legado da série, podemos ver que 

Scooby-Doo sempre esteve aberto a estas mudanças, alterando vários elementos da sua narrativa 

para se adaptar a um novo público. Mudanças visuais e narrativas sempre afetaram o seriado e, 

com isso, ele se mantém como uma das marcas de desenhos animados mais longevas do 

mercado. É possível que a abertura do desenho a tantas mudanças (e a mudanças drásticas) seja 

um elemento importante para entendermos a longevidade do desenho e descobrirmos o que faz 

com que estes personagens continuem sendo relevantes para diferentes gerações de 

consumidores. 
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