
Nada é por acaso: Pânico moral e representação LGBTQIA+ nos desenhos 

animados infantis do século XXI  

 

Resumo: Neste trabalho, proponho um breve panorama da representação da 

comunidade LBTQIA+ nas animações voltadas para o público infantil entre 2000 e 2020 

a partir de uma breve investigação deste gênero audiovisual. A análise tem como eixo 

central a incorporação das personagens pertencentes à comunidade LGBTQIA+ em 

animações voltadas para crianças e adolescentes, a exemplo de programas como Hora 

de Aventura (2010), Steven Universo (2013) ou animações em longa-metragem como 

Como Treinar Ser Dragão 2 (2014) e Paranorman (2012). O argumento se apoia no 

conceito de pânico moral (Machado, 2004), seus usos sociais, além das possibilidades 

de análise apresentadas por Raymond Williams (2016) dentro do conceito de 

Materialismo Cultural.  

 

Introdução 

“Sabe por que ela termina sozinha no castelo de 
areia...,de gelo? Porque ela é lésbica. Nada é por um 
acaso. Acredite.  Gente, eles estão armado (sic), 
articulado (sic). O cão é muito bem articulado, e nós 
estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai 
voltar para acordar a Bela Adormecida com um beijo 
gay” 

A frase em destaque reproduzida e ironizada à exaustão no ambiente virtual faz parte 

de uma fala feita pela Ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, divulgado 

originalmente em 18/04/2018, mas viralizado em abril de 2019. No trecho destacado, 

Damares apresenta uma espécie de crossover entre universos fantásticos para construir 

uma argumentação em tom de ameaça dos riscos da crescente representatividade da 

comunidade LGBTQIA+ nas produções infantis. Para além dos memes e da grande 

celeuma política criada nas redes sociais por conta do episódio, também é possível 

perceber a delicada relação entre a representação das afetividades distantes do padrão 

normativo para o público infantil e, por fim,  toda a construção do discurso de ameaça à 

inocência tendo como figura central a criança.  

A representação das pautas homoafetivas em produtos voltados ao público infantil não 

é novidade. Muitas vezes de modo sutil e discreto, diferentes animações já 

apresentaram casais compostos por pessoas do mesmo sexo1. A sigla LGBTQIA+2 que 

condensa diferentes segmentos relacionados a gênero, afeto e sexualidade é tópico 

 
1 Exemplos deste fato são animações como Procurando Dory (2016), Star vs. As Forças do Mal (2015) e 
Hora de Aventura (2009). 
2 Para entender a sigla LGBTQI+, com base nas definições da Aliança Nacional LGBTI, é importante saber 
que parte dela, as letras LGB, refere-se a orientação sexual da pessoa, ou seja, as formas de se 
relacionar afetiva e/ou sexualmente com outras pessoas, e outra parte, TQIA+, diz respeito a identidade 
de gênero, ou seja, como a pessoa se identifica, e vai além do gênero feminino ou masculino. 



recorrente construído como uma espécie de espantalho frente às questões relacionadas 

à Infância e família. Um exemplo recente da alta carga de polêmica em torno do assunto 

pode ser resgatada na falaciosa denúncia em torno da existência de um dado Kit Gay3, 

algo que mostra as tensões na abordagem de tópicos relacionados a gênero e 

sexualidade na Infância. Entretanto, antes de detalhar o debate proposto, um adendo 

faz-se necessário: o presente texto busca distanciar-se da interpretação das relações 

abrangidas pela sigla LGBTQIA+ que, no senso comum, são interpretadas por meio de 

um viés voltado para a sexualidade a partir da alta carga moral/religiosa imposta nesta 

temática, buscando, assim, uma abordagem que dê conta da possibilidade de 

construção de afetividades. Esta delimitação é importante para que seja possível 

compreender que as relações afetivas (que atendam aos aspectos legais constituídos 

socialmente) são apresentadas como censura livre para todos os públicos no Brasil. 

Ao pensar em animações feitas para crianças podemos resgatar as teorias 

apresentadas por Aristóteles e a caracterização de um dado gênero textual pela 

combinação do entendimento dos seguintes componentes: a) O que se fala; b) Aquilo 

sobre o que se fala e, por fim, c) aquele a quem se fala” (MARCUSCHI, 2008, p. 147).  

Como destacado por Raymond Williams (2016), ao pensarmos na espectatorialidade 

infantil o indicado servia condicioná-lo ao conteúdo visto pelas crianças, entretanto, não 

podemos perder de perspectiva os produtos caracterizados no polo da produção como 

conteúdos infantis.  

Assim, falar sobre conteúdo infantil seria falar sobre um conteúdo passível de consumo 

sem análise parental prévia. Tal fato ocorre a partir do que é naturalizado no convívio 

social mediante dados mecanismos de poder. Se fatores estéticos se fazem 

fundamentais, outro ponto importante ao se remontar o gênero audiovisual infantil se dá 

no gerenciamento dos silêncios que se constroem numa oposição recorrente entre 

natureza e artifício (BARTHES et al, 1971).  Podemos perceber este fato a partir da 

penosa trajetória na representação de grupos minoritários como da população negra ou 

LGBTQIA+ nos conteúdos audiovisuais voltados para as crianças. 

Diferentes tipos de afetividades 

O ato de afeto que, em muitos casos, é celebrado selando até mesmo uma longa jornada 

de conflito dentro das narrativas, absorve aspectos morais graves quando pensado num 

material orientado para o público infantil (STEINBERG; KINCHELOE, 2001). Esta 

constatação nos permite desdobrar a confusa relação entre classificação indicativa, 

 
3 Fake News divulgada durante o período eleitoral relacionada ao estímulo de relações homoafetivas 
entre crianças. Informação disponível no link: Kit gay nunca foi distribuído em escola; veja verdades e 
mentiras | Congresso em Foco (uol.com.br) 

about:blank
about:blank


formas de censura no conteúdo infantil e, por fim, o que pode ser compreendido como 

gênero audiovisual infantil (HOLZBACH, DORNELLES, 2020).  

A sigla LGBTQIA+ contempla diferentes designações de sexualidade e gênero. Dentro 

desta comunidade há uma constante busca por visibilidade de grupos que 

historicamente foram marginalizados.  É importante destacar aqui que apesar dos 

avanços recentes e da defesa de agendas de sexualidade e gênero por diferentes 

produtoras de conteúdo infantil, ainda é possível notar diferentes abordagens em torno 

da temática. Algo passível de análise por diferentes filtros, como valor de produção, 

potência de merchandising das marcas e, ainda, diretrizes internas das próprias 

empresas. Nota-se que mesmo os estúdios que investem na representatividade de 

grupos minoritários ainda fazem distinção de quais segmentos da sigla irão representar 

impondo a certos grupos regimes claros de invisibilidade.  

As representações de relações diferentes das hetero-afetivas são pauta de discussão e 

profícuo terreno de embates nas mídias desde o início do século XX. Nas produções de 

amplo alcance, como obras televisivas e cinematográficas, havia um certo arquétipo 

reproduzido à exaustão que resumia membros da comunidade LGBTQIA+ à vilania e 

ao escarnio.  Assim como as discussões envolvendo as questões raciais, a 

representação da comunidade LGBTQIA+ também fazia parte do Código Hays, mas a 

patologização das questões relacionadas à sexualidade4, a associação com doenças 

abordadas a partir de uma ótica fortemente moral5, os meios de exclusão impostos por 

estruturas de poder com forte apelo a partir de diversas investidas de grupos 

conservadores organizados e a baixa adesão à agenda pela mídia comercial dificultou 

a representação desta comunidade nas produções audiovisuais, principalmente nas 

direcionadas ao público infantil. 

Disputas no campo representacional 

Nas últimas duas décadas, porém, observa-se uma mudança. Diferentes empresas já 

apresentam personagens declaradamente LGBTQIA+ e relações homoafetivas. É 

possível perceber a fuga de dados estereótipos históricos nas produções dos últimos 

anos. Porém, também é possível perceber algumas abordagens mercadológicas que 

 
4 Em 1991 a OMS – Organização Mundial da Saúde – retirou a homossexualidade da lista de patologias 
reconhecidas. Entretanto, grupos conservadores e religiosos,  a exemplo do Exodus nos EUA durante os 
anos 1980 e 1990. No Brasil, em 2019, a Rozangela Alves Justino foi recebida pela ministra Damares 
Alves numa reunião que contou com a participação de alguns psicólogos e do Movimento Ex-Gays do 
Brasil, que reúne pessoas que se dizem “curados” da homossexualidade. Informação disponível no link: 
Damares recebe grupo de ex-gays e psicólogos que defendem a cura LGBT - CartaCapital 
5 Nos idos dos anos 1980, a AIDS era popularmente conhecida como o “Câncer Gay” (Daniel; Parker, 
1991). 

https://www.cartacapital.com.br/politica/damares-recebe-grupo-de-ex-gays-e-psicologos-que-defendem-a-cura-lgbt/


asseguram a presença de um personagem homo ou bi nas narrativas, mas sem que 

esta questão seja abordada diretamente na trama.  A série Star vs. as Forças do Mal6 

(2015) apresentou o primeiro beijo homoafetivo das animações Disney no episódio Just 

Friends, exibido originalmente em fevereiro de 20177.  

 

Figura 1 Na cena, a câmera passeia por diferentes casais apresentando tanto relações hétero quanto 
homo afetivas, como também relações interraciais. Todos estes casos condenados originalmente no 

Código Hays. 

Esta mesma abordagem foi utilizada em outras animações, a exemplo dos 3 lá embaixo: 

contos de arcádia (2017). Curiosamente, apesar de apresentarem cena de interação 

afetivas românticas entre pessoas do mesmo sexo, ambas animações não apresentam 

uma narrativa que culmine no beijo. Os casos são apresentados oportunamente sem 

investidas dramáticas. Entretanto, ao falarmos sobre um produto direcionado ao público 

infantil, percebemos a sombra de um amplo discurso pacificado historicamente: o da 

comunidade LBTQIA+ como uma grande ameaça à inocência, algo profundamente 

pautado pela ideia de pânico moral (MACHADO, 2004). O uso de interações afetivas 

como parte de um grupo de interações sociais adota uma postura política específica de 

normalização destas relações, algo profundamente criticado por grupos de perfil 

conservador que restringem a normalidade aos limites da heteronormatividade.  

Uma segunda forma de representação passível de análise diz respeito a personagens 

da comunidade LGBTQIA+ que se apresentam de modo vago durante as narrativas. 

Sobre este tópico destaco dois exemplos: Gobber8 , de  Como Treinar Seu Dragão 

 
6 Informação disponível no link: ‘Star vs. as Forças do Mal’ mostra primeiro beijo gay em uma animação 
da Disney (estadao.com.br). Acessado em 04/06/2021. 
7 Em 2016, houve a especulação de que o longa-metragem Procurando Dory (2016) fosse apresentar a 
primeira relação homoafetiva das animações Disney ou Pixar, mas a informação foi desmentida pelos 
produtores do filme. Informação Disponível no link: ‘Procurando Dory’ não terá casal gay | CinePOP 
Acessado em 04/06/2021. 
8 Em Como Treinar Seu Dragão 2 (2014), numa rápida cena, Goober destaca: “É por isso que nunca me 
casei. Por isso e por outro motivo”. A “saída do armário” foi confirmada pelo diretor do longa-metragem, 
Dean DeBlois em entrevista divulgada pela revista Veja. Personagem da animação ‘Como Treinar Seu 
Dragão’ sai do armário | VEJA (abril.com.br). Acessada em 03/08/2021. 

https://cultura.estadao.com.br/blogs/radar-cultural/star-vs-as-forcas-do-mal-mostra-primeiro-beijo-gay-em-uma-animacao-da-disney/
https://cultura.estadao.com.br/blogs/radar-cultural/star-vs-as-forcas-do-mal-mostra-primeiro-beijo-gay-em-uma-animacao-da-disney/
https://cinepop.com.br/procurando-dory-nao-tera-casal-gay-120630/
https://veja.abril.com.br/cultura/personagem-da-animacao-como-treinar-seu-dragao-sai-do-armario/
https://veja.abril.com.br/cultura/personagem-da-animacao-como-treinar-seu-dragao-sai-do-armario/


(2010-2019) e Mitch9, de Paranorman (2012). Ambos os personagens se revelam 

homossexuais durante as respectivas animações de modo discreto e simples.   

Uma terceira possibilidade de análise está na apresentação de relações homoafetivas 

por personagens antropomórficos, mas não humanos. Um primeiro exemplo é o casal 

formado pela Princesa Jujuba e Marceline, mutante e vampira, respectivamente, ambas 

personagens de Hora de Aventura (2010). Outro exemplo seria o casamento entre Rubi 

e Safira em Steven Universo (2013). Em ambas as séries percebe-se uma abordagem 

fortemente ancorada em recursos fabulares para abordar diferentes tipos de afetividade.  

Considerações Finais 

As investidas empresariais em torno da comunidade LGBTQIA+ resultaram em 

diferentes abordagens cada vez menos pautadas por estereótipos. Se beijos entre 

personagens lidos como do mesmo sexo eram vistos como tiradas satíricas pontuais, o 

desenvolvimento do debate político e social em torno desta agenda tem resultado no 

amadurecimento das representações deste grupo para o público infantil. Entretanto, há 

de se levar em consideração que a diversidade dos grupos sociais incorporados na sigla 

revela diferentes níveis de visibilidade social e de invisibilidade. 
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