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RESUMO

O presente projeto expõe problemáticas que envolvem a representatividade política negra

direcionada para crianças por meio dos desenhos animados. O protagonismo negro gera a

coexistência de dois fatores: (1) a emancipação social, que produz conflitos entre o

colonialismo e a superação do racismo por meio de narrativas compostas por experiências do

Sul (GOMES, 2017); e (2) o (neo)capitalismo, que exerce a identidade nacional como poder

cultural (ALMEIDA, 2019; HALL, 2019) e vê a representatividade negra como um nicho de

mercado. Esse contexto produz uma tensão dialética entre o social e o capital que aponta para

uma discussão sobre apropriação cultural realizada pela mídia hegemônica (WILLIAM,

2019), tendo em vista que os elementos sócio-históricos relacionados à cultura negra no

Brasil comumente são deslocados, esvaziados e pasteurizados sob a ótica do mito da

democracia racial (GONZALEZ, 2020) e da cordialidade brasileira (HOLANDA, 1995).

Logo, é perceptível a existência de uma disputa narrativa operando dentro dos desenhos

animados que se propõe retratar a questão racial brasileira para crianças. Infere-se que ambos

produzem referências estéticas positivas em torno da negritude, ampliam as possibilidades de

identificação e representação, mas também expõem as contradições e os conflitos

étnico-raciais brasileiros.

INTRODUÇÃO

A prática de referências antirracistas para as crianças brasileiras tem se tornado um

caminho possível na superação de um racismo que se estrutura nas instituições sociais

(ALMEIDA, 2019) e se escancara nas imagens circulantes (HOOKS, 2019). Dentro de um

contexto contemporâneo, Kilomba (2019) afirma que o racismo se atualiza, se afastando da

ideia de superioridade biológica e apresentando novas formas discriminatórias por meio da

ideia de “diferença”.

Nesse princípio se desenvolve o conceito de alteridade:
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quem é “diferente” de quem? É o sujeito negro “diferente” do sujeito branco ou o
contrário, é o branco “diferente” do negro? Só se torna “diferente” porque se
“difere” de um grupo que tem o poder de se definir como norma - a norma branca.
Todas/os aquelas/es que não são brancas/os são construídas/os então como
“diferente” (KILOMBA, 2019, p. 75).

Historicamente, nos desenhos animados infantis, as personagens étnica-raciais foram

constantemente silenciadas, estereotipadas, apagadas ou encaradas pelo viés do diferente (do

Outro), tido como exótico e desprendido de posições de destaques, por meio do prisma da

“pasteurização cultural” e na “função narrativa de auxílio ao protagonista” (DORNELLES,

2019, p. 113).

A especificidade dos desenhos animados se encontra dentro do debate sobre mídias e

identidades raciais brasileiras que é fundamentada pelo mito da democracia racial

(GONZALEZ, 2020; MUNANGA, 2019), onde temas como racismo, sexismo e colorismo

são amenizados frente às problemáticas nacionais, por meio de discursos eugenistas2 que

foram difundiram no senso comum de que “no Brasil não existem conflitos raciais”.

Somado ao conceito de cordialidade brasileira (HOLANDA, 1995) têm-se uma falsa

concepção de um povo brasileiro como sendo afetuoso, receptivo e cordial que convive

harmonicamente com as diferenças raciais. Esse estereótipo pode ser encontrado facilmente

na construção do personagem Zé Carioca, apresentado no longa-metragem Alô, Amigos

(1942).

A partir dessa atmosfera psicoafetiva da miscibilidade, conciliação e transigência,
alimentada pelo trabalho intelectual e pelo senso comum, construiu-se aos poucos a
imagem característica do ser brasileiro como um povo racialmente democrático,
visceralmente pacífico e alegre, que tende a resolver suas dificuldades pela
esperteza, ou “jeitinho”. O estereótipo do malandro, basicamente carioca, resume
bem as características de esperteza, malícia e pouca disposição em comprometer-se
com o mundo do trabalho (SODRÉ, 2015).

Entretanto, há uma ironia, ou uma “neurose cultural brasileira” que segundo Lélia

Gonzalez (2020) convém questionar: em quais espaços dessa sociedade estão os homens e as

mulheres negras brasileiras? A interseccionalidade como forma de investigação e análise

prática (COLLINS; BILGE, 2020) permite analisar as categorias de opressões que se

entrecruzam nas experiências negras brasileiras. Classe, gênero, raça, sexualidade,

localização, idade, entre outras categorias apontam para a exploração do trabalho, a

sexualização do corpo e o genocídio de crianças, jovens e adultos/as negros/as.

2 A eugenia defende que por meio da miscigenação, as pessoas brancas seriam maioria na população brasileira,
uma crença racista biológica que coloca o/a branco/a em uma situação de superioridade em detrimento a/o
negra/o.



A mídia hegemônica no Brasil é um espaço de poder mantido por famílias de altas

classes sociais que contribui para a perpetuações dos mitos e dos estereótipos em torno do

corpo do povo negro. Seja por meio das telenovelas que reservam espaços para negros em

situação de serventia, criminoso ou prostitutas ou nos noticiários que reforçam a ideia da

violência, criminalidade e tráfico às favelas. Repensar os valores atribuídos a negritude na

mídia hegemônica é questionar esses papéis racistas que são perpetuados nos meios de

comunicação, como um todo.

A racialização das personagens para crianças implica na quebra do ciclo de

normatização ocidental que produz estigmatização em torno da beleza, do caráter e da

personalidade. Bento (2012) afirma que as diferenças raciais são percebidas já nos primeiros

anos da criança, elas internalizam e relacionam o que é percebido como bom/positivo e

ruim/negativo nelas mesmas e nos outros.

Personagens infantis são símbolos de feminilidades e masculinidades com o qual as

crianças podem se identificar ou não, tais personagens são construídas por padrões de beleza

regentes e uma sociedade que valoriza a estética européia, é comum perceber que existem

muito mais princesas e heróis  brancos/as, loiros/as, fortes e magros/as.

O movimento negro vem alertando sobre a ideia de repensar essas personagens,

questionando os espaços de visibilidades. Há um engajamento do público em questionar,

superar e refazer os espaços de poder midiático, usando, por exemplo, a internet como um

meio de potencializar suas próprias produções. E é nesse cenário que as mídias hegemônicas

percebem um mercado e um potencial consumidor e produzem conteúdos voltados para esses

públicos. Há também o crescimento de um debate científico entre mídia e raça, estruturado na

História, na Sociologia e na Comunicação. Em que o termo “representatividade negra” é

usado para sintetizar a ascensão de pessoas negras em espaços de poder, como no

telejornalismo, nas telenovelas, na música e entre outros espaços midiáticos.

A representatividade negra se desenvolve de duas formas distintas: afrocentrada e

mercadológica. As produções midiáticas afrocentradas estão relacionados a pessoas que são

ativas na luta negra, pessoas que possuem o “poder da experiência” (HOOKS, 2017). De

forma mais afetuosa, elas criam e resgatam histórias ancestrais, geopoliticamente localizadas,

o cenário, as cores, a fala, tudo é pensando em um ambiente de acolhimento e de

reconhecimento étnico, por meio de músicas, roupas e interações ambientais. São exemplos

dentro dos desenhos animados brasileiros: Bia Desenha (2019), Nana e Nilo (2014), As

Aventuras de Amí (2019), Hora do Blec (2020).



Já no movimento mercadológico, as indústrias entendem o movimento negro como

um nicho de mercado e produzem conteúdos que possam ampliar a ideia de diversidade das

empresas. Essas produções costumam repetir narrativas já existentes mas com pessoas

negras, como por exemplo, no desenho animado SOS Fada Manu (2015) em que o Peter Pan

e a Rapunzel são personagens negras, nos lives actions das Disney que escolhem

atores/atrizes negras para interpretar personagens que eram brancos, e nas novas linhas de

Barbies voltadas para a diversidade3.

A ideia central desse resumo é questionar a possibilidade de uma terceira via que

some as animações marcadas por movimentos sociais e as mercadológicas em um caminho

antirracista que supere situações de racismo, como a exclusão e a estereotipização dentro nos

desenhos animados.
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