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 Entretenimento e história: representação racial nas animações 

do Disney+ 

 

RESUMO: Este seminário apresentará um breve debate em torno da exibição de conteúdos 

com teor racista nas plataformas de Streaming. Para tal, utilizarei como base o lançamento 

da plataforma Disney+, que ostenta grande parte do catálogo da Walt Disney Company e 

as soluções adotadas pela empresa para a disponibilização de conteúdos acusados de 

racismo e sua relação com a representação negra no audiovisual historicamente. Para 

balizar a discussão, serão utilizados textos de Agnes Heller (2011), Stuart Hall (2003) e 

Angela Davis (2016). 

 

ABSTRACT: This seminar will present a brief debate on the display of content with racist 

content on the Streaming platforms. To this end, I will use as a basis the launch of the 

Disney + platform, which boasts a large part of the Walt Disney Company's catalog and 

the solutions adopted by the company for the provision of content accused of racism and 

its relationship with black representation in audiovisual historically. To guide the 

discussion, texts by Agnes Heller (2011), Stuart Hall (2003) and Angela Davis (2016) will 

be used. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Em novembro de 2019, a Walt Disney Company lançou nos Estados Unidos sua 

plataforma de Streaming, o Disney +. Anunciada em 2017, o serviço consolida todas as 

propriedades intelectuais do selo Disney, incluindo produções da Fox Studios, a saga Star 

Wars, os filmes da Mavel, documentários entre outros títulos. Poucos meses antes da sua 

estreia, foi divulgado que alguns filmes sofreriam reedições para a adequação do conteúdo. 

Entretanto, a medida foi abortada e, no lançamento, foram inseridos avisos em torno dos 

filmes, caso houvesse questões sensíveis como racismo, por exemplo. 

A postura adotada pela empresa apresenta um impasse ao analisarmos 

representações hostis. De um lado, há argumentação de que os apagamentos e até o 

esquecimento destes conteúdos seriam uma abordagem respeitosa às minorias que de 

alguma forma sofreram com os estereótipos reforçados por essas produções. Por outro, há 

o entendimento de que mesmo conteúdo sensíveis retratam uma determinada época, mas 
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um ponto se anuncia como fator relevante: a utilização destes materiais novamente como 

fonte de lucro para empresas responsáveis por tais representações.  

Este resumo apresenta um pequeno desdobramento da dissertação “ O que se cala: 

Panorama da representação negra nas animações mainstream” defendida em fevereiro de 

2019 a partir da posição adotada pela Walt Disney no lançamento da plataforma de 

Streaming Disney +. 

 

Nos tempos mais primórdios: o racismo nas animações 

 

De maneira sincrônica à inserção negra na sociedade moderna, o cinema se 

estabeleceu enquanto indústria. Experimentos do século XIX absorveram contornos 

empresariais a partir da invenção do cinematógrafo e das diversas técnicas de captação de 

imagem em movimento. Caminho semelhante foi seguido pelas indústrias de animação, 

que, por meio do refinamento técnico, galgaram espaço e relevância na indústria do 

entretenimento. Paralelamente, os séculos XIX e XX representaram o fim da escravidão 

formal em diversos países. Porém, mesmo em países com políticas públicas de inserções 

sociais de negros, não houve uma distribuição igualitária de capital que permitisse a entrada 

massiva dos negros nos espaços de poder e na mídia. Mesmo libertos do processo 

escravocrata, ainda havia uma estrutura comercial e industrial majoritariamente branca. 

Transpondo tal pensamento para a indústria do cinema, o domínio tecnológico exigia 

diferentes formas de capital. Um investimento possível de ser suportado apenas por 

empresas e famílias ricas. Não por coincidência, as vivências dignas de olhar e 

complexificação pelo cinema referem-se ao contexto europeu ocidental, e mesmo 

narrativas de países fora desse eixo foram apropriadas mediante este centramento. 

O cinema e, consequentemente, as primeiras animações herdaram diversas  práticas 

racistas, entre elas o blackface1, que aparecia nas animações como possibilidade de humor. 

As figuras baseavam-se num método de atuação herdado dos Menestréis2 do século XIX, 

que faziam esquetes por meio de uma representação negra submersa em diversos 

estereótipos3.  

 
1 Prática de pintar o rosto de preto e imitar de forma estereotipada movimentos, prosódia e hábitos 
negros. A prática fazia parte de shows de humor no século XIX e foi incorporada ao cinema e animações 
no século XX. 
2 No contexto abordado no estudo, trata-se de um membro de um grupo de artistas com os rostos 
enegrecidos que executam canções e músicas aparentemente de origem negra norte-americana. 
3 A autora apresenta seu argumento para a constituição de juízos provisórios e preconceitos, destacando 
centralidade de estereótipos no processo. 
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A primeira coisa observada pela criança são os modos de comportamento 

preconceituoso estereotipados e as racionalizações ou justificações dos 

mesmos feitos pelos adultos; só depois é que começa a sentir o 

ressentimento correspondente. (HELLER, 2011, p. 72). 

 

Séries como Silly Simphonies (1928), Tom & Jerry (1940), Merrie Melodies (1931), 

ou mesmo filmes de longa-metragem, como Fantasia (1940), Dumbo (1941) e A Canção 

do Sul (1946), baseiam-se em visões carregadas de estereótipos em grande parte apoiados 

à uma associação constante entre negros e ruralidade, baixa escolaridade e pouco intelecto. 

Algo que encontra ressonância em textos de autores adeptos ao determinismo biológico, 

como Nina Rodrigues (2010), por exemplo.  

O desenvolvimento de questões relacionadas à diáspora africana Hall (2004) e os 

constantes protestos em torno dos  direitos humanos básicos, bem como a introdução da 

abordagem interseccional  (Davis, 2016) dentro dos movimentos sociais, resultou na perda 

gradativa de espaço para representações hostis no decorrer do século XX. Além disso, as 

mudanças nos comportamentos sociais impostas pela modernidade somada à construção 

de uma sociedade com ideais de progresso frequentemente esbarra em alterações nas 

formas de sociabilidade. Para se adequar as novas dinâmicas, muitas companhias 

utilizaram o esquecimento como uma solução viável. Representações racistas deixaram de 

ser veiculadas em reedições de produtos tidos como problemáticos. Um bom exemplo, 

foram as reedições sofridas por Tom & Jerry (1940) em sua transição para a TV.  Além do  

blackface, a série de curtas animados apresentava violência e até mesmo a insinuação de 

suicídio4. No caso da Disney, alguns trechos de filmes foram cortados, como foi o caso de 

Fantasia (1940), sendo outros divididos em diversos curtas, como ocorreu com o longa A 

Canção do Sul (1946). Entretanto, outras representações se mantêm como é o caso dos 

corvos da animação Dumbo5(1940).  

 

Entretenimento versus produto histórico  

 

 
4 O trecho do episódio em questão está disponível no Youtube pelo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ucU6g1tx1Bw (acessado em 30/01/2019). 
5  Em nota divulgada poucos meses antes do lançamento do Disney+ nos EUA havia a possibilidade de 
edição do longa animado, entretanto, a empresa adotou uma estratégia diferenciada, lançar avisos 
sobre sensibilidade de conteúdo antes da exibição das produções. Link: 
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2019/04/22/para-o-streaming-disney-vai-cortar-
cena-de-dumbo-acusada-de-racismo.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=ucU6g1tx1Bw
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2019/04/22/para-o-streaming-disney-vai-cortar-cena-de-dumbo-acusada-de-racismo.htm
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2019/04/22/para-o-streaming-disney-vai-cortar-cena-de-dumbo-acusada-de-racismo.htm
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Ao entrar na disputa dos serviços de Streaming, a Disney6 abriu ampla vantagem 

frente aos concorrentes, já que além das aquisições mais recentes como National Geografic, 

Fox, Marvel e Pixar, a empresa tem ao seu dispor mais de 90 anos de produções televisivas 

e cinematográficas. Ocorre que ao disponibilizar de forma ampla seus conteúdos, seguindo 

a lógica adotada até então, haveria a necessidade de fazer certas adequações para equalizar 

as narrativas ao que seria considerado entretenimento hoje, entretanto a empresa optou por 

manter os conteúdos originais, juntamente com o seu caráter de recorte histórico. 

Retornamos aqui ao conceito de Halbwachs (2013) sobre memória. A postura da 

empresa, nesses casos desloca as animações do papel amplamente difundido de 

entretenimento e realoca numa breve revisão histórica a partir da disponibilização de 

comportamentos e estereótipos hoje condenáveis.  

A remontagem do mundo apresentada a partir da visão de recorte geracional 

também destaca as relações de poder instituídas em cada período, principalmente, o lugar 

de cada raça a partir da ideologia dominante. A imagem servil e tipicamente rural pode ser 

observada como um esforço da manutenção de uma cultura escravocrata no Sul dos EUA, 

algo fácil de ser resgatado nas animações anteriores aos anos 1950. Como afirma Bourdieu 

ao abordar o poder simbólico, “as distâncias espaciais – no papel – coincidem com as 

distâncias sociais” (BOURDIEU, 2011, p. 153).  No caso da população negra, a destituição 

do capital ocorreu em diferentes frentes. Além do econômico, as punições e a forma de 

dominação durante o regime escravocrata passaram pelo âmbito cultural, social e 

simbólico. 

O direito à memória coletiva (HALBWACHS, 2013) e historicidade se constitui 

como objeto de disputa em vários campos, inclusive o político. Um ponto de suma 

importância é que, mesmo escassa desde as primeiras décadas da animação, há a 

 
6 O Serviço de streaming da Disney (Disney+) chegou ao mercado estadunidense em novembro de 2019 
e desde então passa por um processo de expansão mundial. No Brasil estima-se que o serviço será 
disponibilizado a partir de novembro 2020.  

Figura 1 Mensagem exibida em filmes que apresentem conteúdos considerados antiquados (de cunho racista, machista e 
etc.) 
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representação negra nestas narrativas. A construção da memória se dá através do equilíbrio 

entre pensamento coletivo e individual. Mas quando nos referimos à representação e à 

representatividade na infância, sobre o que falamos? Nesta fase, representação e 

representatividade emergem como forma de conhecimento e principalmente do despertar 

do gosto pelas práticas e estéticas relacionadas ao grupo, seja ele étnico ou social, que a 

criança está inserida, e este sim, que busca a representatividade e reconhecimento efetivos. 

Visto pelo prisma do negro, a formação de uma visão de mundo que invisibilize a história, 

os conflitos e todo o contexto de subjugo resultante na construção do argumento racial, 

mesmo que involuntariamente, se configura como potente ferramenta ideológica.  

 

Considerações finais 

 

A reutilização de conteúdos hostis à grupos minoritários não é fenômeno recente, 

entretanto, a proliferação de serviços de streaming e a revisão dos catálogos disponíveis 

por parte de grandes conglomerados empresariais tem resgatado o potencial de lucro em 

produções com discursos datados e/ou sensíveis. Pensar nas formas de apresentação, 

distribuição e circulação desses conteúdos se torna uma maneira de garantir o tratamento 

histórico necessário para que o entretenimento se torne uma ferramenta de combate a 

estruturas de preconceito pacificadas historicamente.  
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