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RESUMO 
 

 

A presente dissertação se propôs a analisar criticamente três episódios do desenho 

animado The Jetsons, de 1968, inter-relacionando seus diversos temas e imagens 

com os aforismos do filósofo Guy Debord, em sua obra A Sociedade do Espetáculo, 

de 1967. Essa análise crítica buscou refletir acerca do desenho animado como 

espectro da sociedade, compreendendo espectro como imagem fantasmagórica, 

sombra ou reflexo do real. No contexto deste trabalho o real se confunde com o 

espectro, pois, imbricados, recriam as relações na sociedade, reificando tudo e 

todos, trazendo à tona a relação do espectador consumidor, do personagem fictício 

criado na relação social mediada por imagens. Buscando a compreensão entre o 

sujeito ou o indivíduo que se assevera enquanto tal, mas é imagem alienada de um 

homem reificado que, enquanto mercadoria, se relaciona através de um mundo de 

imagens que ele pensa serem reais, mas que conduzem sua história e suas 

relações em sociedade. Problematizamos o modo como os desenhos são vistos de 

forma pouco reflexiva, de maneira geral – vistos ingenuamente por pais, 

professores, educadores e crianças –, sem a devida interpretação ou diálogo acerca 

das imagens e temas consumidos através da tela da televisão nos mais variados 

objetos e comportamentos. Frente à relevância do desenho animado na cultura, 

educação e formação infantil, pontuamos, através da decupagem dos episódios, a 

relação de diversos atributos do desenho à leitura que Debord já fazia da sociedade 

e que, noutro sentido, prefigura a sociedade ainda por vir. Quanto à inserção do 

termo “indústria multicultural”, este se deu por supor um passo além da indústria 

cultural, no sentido de que o desenho animado, neste contexto, é um produto a ser 

consumido em muitos países para ser rentável, sendo, portanto, comprado por 

diversas culturas. A natureza dos inúmeros temas tratados nos desenhos animados 

pareceu muito relevante frente à sociedade e ao cidadão em formação e, por esta 

razão, pontuaram-se questões como tecnologia, consumo, alienação e violência, 

entre os temas tratados no desenho e tão pertinentes ao desenvolvimento dos 

educandos cidadãos formados ao longo da história. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Indústria Multicultural. Desenho Animado. The Jetsons. 

Sociedade do Espetáculo. Guy Debord, Televisão.



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to examine three episodes of the cartoon The Jetsons, from 

1968, interrelating its various themes and images with the aphorisms of the 

philosopher Guy Debord in his book The Society of the Spectacle, 1967. This review 

sought to reflect on the cartoon as a spectrum of society, understanding spectrum as 

a ghostly image, shadow or reflection of reality. In the context of this work is 

indistinguishable from the real spectrum, therefore, overlapping, recreate the 

relationships in society. Reifying everything and everyone. Showing the relationship 

of the consumer audience, the fictional character that leaves in a society where 

relations are mediated by images. Seeking understanding between the individual and 

an alienated image of a man who is reified, while, in fact, is connected through the 

world by images that he thinks are real, but that lead for the individuals, their history 

and their relations in society overstepping themselves. We question how cartoons 

are seen from an outthought and generalist point of view many times. Naively seen 

by parents, teachers, educators and children - without proper interpretation and 

dialogue about the images, where themes are consumed through the television 

screen in a variety of ways and behaviors. Facing the relevance of the cartoon in 

culture, education and in children training, we point out through the decoupage of the 

episodes, the relationship of many attributes of the cartoon that were already 

described by Debord's understanding of the society and that, in another sense, 

prefigures the society to come. As for the insertion of the term "multicultural industry", 

this happened by assuming a step beyond the cultural industry, in the sense that the 

cartoon in this context is a product to be consumed in many countries in order to be 

profitable, therefore, has to be purchased by various cultures. The nature of the 

different subjects covered in the cartoon seems very relevant to society as growing 

students and futures citizens throughout history. For that reason, scored-issues such 

as technology, consumption, violence and alienation among the other topics are 

addressed in this dissertation through the cartoon. 

 

 

KEY WORDS: Multicultural  Industry. Cartoons. The Jetsons. Society of the 

Spetacule. Guy Debord, Television.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO GERAL 

 

 

Na Introdução, a apresentação geral do trabalho evidencia a construção de 

cada fase do texto e coloca a hipótese de ser o desenho animado visto ou não de 

forma inocente e irrefletida por pais, crianças e educadores. E ainda se servem 

como instrumento na formação da sociedade se de fato incluem mensagens 

carregadas de significados que podem ser relevantes na constituição e formação do 

cidadão e se este aspecto existir neste produto midiático, o telespectador, muitas 

vezes, parece despreparado, imaturo ou mesmo incapaz para a leitura além da 

imagem.  

Se o desenho animado tem as relações acima sugeridas, entremeadas em 

suas imagens, cores, cenas, enquadramentos, personagens, ideias e inúmeros 

outros elementos, isso torna mais evidente a importância do papel do educador que 

compreende o desenho como instrumento na formação das crianças, sobretudo 

como recurso educacional e pedagógico. É uma maneira de explorá-lo em todo o 

seu potencial.  

O problema desta pesquisa está em compreender como podem se dar as 

influências do desenho animado na formação dos sujeitos, enquanto cognoscentes e 

cidadãos dentro da sociedade do espetáculo. Ou seja, como o ser humano singular, 

que vive a contradição de ser único e ao mesmo tempo coletivo, tem seu desejo 

influenciado pela indústria multicultural espetacular e se o desenho animado pode 

contribuir na formação do cidadão. 

Segue com a importante inserção da questão da indústria multicultural da 

sociedade do espetáculo, que supõe um passo além da indústria cultural. Isto 

porque o desenho animado é um produto que precisa ser vendável mundo afora 

para sustentar-se financeiramente, sendo comprado por diversas culturas e, 

portanto, lidando com inúmeros países. Em seguida, o desenho animado é visto 

como espetáculo dentro do conceito debordiano, buscando apresentar não apenas o 

desenho, mas situá-lo na lógica do espetáculo, como o conceito é concebido na 

teoria filosófica de Guy Debord. 
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No segundo capítulo, apresenta-se a conceituação de desenho animado e 

sua relação com as crianças enquanto telespectadores infantis da imagem, 

enquanto audiência, público alvo de programas da televisão infantil.  

Este capítulo traz ainda, com especificidade, informações sobre Joseph 

Barbera e William Hanna, criadores de “The Jetsons”, para oferecer maior clareza 

sobre a história que constituiu o objeto central do trabalho.  

“The Jetsons” foi, então, decupado e analisado como espectro da sociedade, 

trazendo à tona a razão pela qual este desenho foi escolhido. Para esta 

compreensão não apenas foram conhecidos os criadores, mas também o panorama 

geral do desenho. Três episódios foram decupados, com o uso de imagens e textos, 

além da sinopse analítica dos trechos da animação nos episódios: Elroy na TV, A 

Chegada de Rosie e Propriedade Privada.  

No quarto capítulo, o mundo do espetáculo foi sendo desvelado através das 

análises entre as cenas e trechos decupados e os aforismos debordianos, buscando 

analisar a correlação entre a imagem do desenho e os comportamentos e 

expectativas traduzidos na pseudo vida real, mostrando, assim, como o desenho é 

parte da vida e a vida parte do desenho, seja de forma histórica ou com nuances de 

um devir.  

 A análise de temas mercadológicos, tecnológicos, consumo e violência 

ganhou especial atenção por fazerem diferença na composição e enredo dos 

inúmeros desenhos citados ao longo do trabalho.  

Os objetivos desta pesquisa estão conectados a compreensão das mensagens 

implícitas no desenho animado que são propagadas e consumidas pelo imaginário 

das pessoas, trazendo reflexos em seus comportamentos. Verificar a relação entre a 

imagem, representação e a realidade refletindo acerca das inquietações 

concernentes ao comportamento do ser humano, a aparência e o ser, a ilusão e a 

realidade, às escolhas de cada um e às “escolhas” das massas em meio à 

sociedade de consumo na Sociedade do Espetáculo com vistas a compreender, sob 

a ótica debordiana do espetáculo, as mensagens que estão integradas ao desenho 

animado. Portanto, o objetivo essencial deste trabalho foi analisar a importância do 

desenho animado na formação das crianças, dos cidadãos.  

Estas questões apresentam-se especialmente interessantes sob a 

perspectiva de que, ao conhecer melhor estes processos, comportamentos e suas 

inter-relações, educadores seriam mais capazes de preparar os educandos, pais 
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estariam mais prontos a compreender seus filhos e adultos mais conscientes e 

reflexivos em suas decisões. 

O público infantil tornou-se, naturalmente, foco da pesquisa, pois se trata de 

seres em formação, cidadãos do amanhã, que, ao compreenderem o mundo que os 

cerca, talvez seja possível alguma intervenção em prol da cidadania e da reflexão 

mais crítica ante cada decisão. 

Dentro do universo infantil o desenho animado mostrou-se o mais relevante 

objeto de pesquisa, enquanto produto da indústria cultural, além de inúmeros 

motivos, mais detalhados ao longo do trabalho, e, portanto, um instrumento valioso 

para analisar o sujeito em formação no contexto de uma sociedade que se dilui em 

seu próprio espectro. 

 Expostas à televisão por períodos de três a quatro horas diários, as crianças 

consomem e reagem ao desenho animado das mais diversas formas. Seja de forma 

alienada ou interativa, seja reproduzindo ou compreendendo, reagindo ou não, as 

crianças consomem a animação. O desenho animado foi se revelando muito mais do 

que um entretenimento ingênuo e desconectado da sociedade, das políticas, do 

consumo e do mercado. Mostrou-se instrumento importante para a análise crítica da 

sociedade espetacular descrita por Guy Debord, da qual todos são partícipes, de 

uma forma ou de outra. 

Portanto, o encontro com a obra filosófica, a “Sociedade do Espetáculo” de 

Guy Debord, como eixo crítico da pesquisa, foi uma definição particular, visto que 

tendo em vista a opção pela crítica da sociedade imersa nas telas da televisão e 

absorvida pelo consumo dos objetos materializados em mercadoria, em que os 

telespectadores compram o desenho animado em seus mais variados formatos, 

além de o desejarem através da TV. Entendeu-se que o olhar de Guy Debord 

apropriou-se das questões trazidas pela análise consciente do desenho trazendo a 

tona em seu enredo, falas, imagens e mensagens diversas relações vividas, 

replicadas e ainda a serem vistas em sociedade. 

Nas telas de todo o mundo o desenho apresenta-se como produto da 

“indústria multicultural espetacular”, expressão que será explorada neste trabalho e 

que busca refletir sobre a relação das crianças, únicas e originais em sua existência, 

em seu país, sua casa e sua família, mas que, ao mesmo tempo, é, em certo 

sentido, consumida pelo desenho animado produzido por outro país para outros 

países, casas e famílias. Existe um como poder de “unir separando”, segundo 
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expressão de Debord1, uma imensa massa de pessoas em diversas culturas, 

moldando a grande maioria sem que percebam com clara consciência toda esta 

dominação da “imagem mercadoria”. 

Para entender o desenho e refletir acerca deste como espectro da sociedade, 

“The Jetsons” surgiu como um desenho que poderia ser decupado e desconstruído 

para que, imagem a imagem, cena a cena, pudesse ser visto para compreensão de 

onde e como o cidadão de hoje ainda se espelha no desenho de ontem. 

Em certa medida, a sociedade é, hoje, espectro da vida retratada e já 

prefigurada naquele desenho animado que fazia referência ao futuro. A maioria dos 

telespectadores que compunha a audiência do referido desenho animado não 

conseguia enxergar inúmeras “nuances” retratadas na época em que o assistia, mas 

hoje se comporta, em muitos aspectos, da mesma forma, sem se dar conta de que o 

desenho já trazia o comportamento e a ideologia do devir, expectativa de um tempo 

que ainda está à frente de hoje, moldando as massas e sendo objeto de desejo por 

se realizar. 

Por espectro compreendemos a imagem fantasmagórica como uma sombra 

ou reflexo do real. No contexto deste trabalho o real se confunde com o espectro, 

pois, imbricados, recriam as relações na sociedade, reificando tudo e todos, 

trazendo à tona a relação do espectador consumidor, do personagem fictício criado 

na relação social mediada por imagens.  

Não é, portanto, do sujeito ou do indivíduo que se assevera aqui, e sim da 

imagem alienada de um homem reificado que, enquanto mercadoria, se relaciona 

através de um mundo de imagens que ele pensa serem reais e que conduzem sua 

história e suas relações em sociedade. 

Desta forma, as principais problemáticas desta pesquisa buscam 

compreender como podem se dar as influências do desenho animado na formação 

dos sujeitos, enquanto cognoscentes e cidadãos dentro da sociedade do espetáculo. 

Ou seja, a problemática de compreender como o ser humano singular, que se 

organiza como massa, vive a contradição de ser único e, ao mesmo tempo, coletivo, 

tem seu desejo influenciado pela indústria multicultural espetacular? O que pode 

significar ser consumidor de uma imagem como a do desenho animado e se este 

pode contribuir na formação do cidadão? 

                                                           
1
 No capítulo 1 da Sociedade do Espetáculo em diversas teses Debord fala sobre este conceito (3, 7, 

25, 26, 29...). 
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Para esta reflexão definiu-se uma metodologia de conhecimento filosófico na 

qual os conhecimentos especulativos sobre fenômenos vistos em “The Jetsons” 

pudessem gerar conceitos subjetivos que compreendessem e dessem sentido, sob a 

ótica debordiana, aos cidadãos em formação, com a expectativa de buscar uma 

compreensão que ultrapassa os limites formais da ciência. 

O objeto de pesquisa específico deste trabalho são três episódios 

representativos entre dez episódios analisados, dos que compõem a primeira 

temporada de “The Jetsons”. Esta animação de 1962 é um clássico de Hanna & 

Barbera que permite estabelecer uma relação entre a sociedade de ontem (1962) e 

a sociedade atual (2010). Ou seja, o antigo e o contemporâneo tendo um enredo 

futurista que retrata 2062.  

De 24 episódios escolhemos dez, pela temática, uma vez que buscávamos 

relacioná-las às teses debordianas. Diante dos dez episódios assistidos e lidos um a 

um, diálogo a diálogo, foram definidos três que pudessem ser explorados quanto ao 

maior número de questões existentes para exemplificar os inúmeros conteúdos do 

desenho e que não necessariamente eram enxergados pelos telespectadores, mas 

que ainda estão presentes hoje, reproduzidos na lógica que compõe o espectro do 

futuro. 

Os três episódios escolhidos foram inseridos no trabalho com diálogos 

transcritos dos desenhos originais e traduzidos em livre tradução pela autora e 

através das imagens que julguei relevantes, de acordo com os temas do desenho e 

de Guy Debord. Destacadas e decupadas uma a uma, o conteúdo foi depreendido 

para dialogar com as teses de Debord, buscando a compreensão da sociedade 

espetacular. 

Durante seis meses ocorreu a análise de dez episódios e, destes, foram 

definidos três para uma decupagem mais minuciosa, sobre os quais reclinariam com 

mais riqueza de detalhes as análises das imagens decodificadas. Estas, por sua 

vez, foram submetidas á constante reflexão para embasar a compreensão do 

desenho animado e sua importância na formação do cidadão. 

As ações metodológicas desenvolvidas ao longo do caminho desta pesquisa 

exploratória, histórica e teórica, foram fundamentais para, sob o viés crítico, 

desfragmentar um a um os três episódios do desenho “The Jetsons”. Os detalhes 

serão apresentados adiante, na análise de conteúdo, que conta com documentos 

primários, como os próprios episódios e demais fontes secundárias, como sites, 
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livros, blogs, apostilas e monografias sobre o desenho animado “The Jetsons” e 

temas correlatos. 

Este clássico justifica também sua escolha como objeto, por elencar em seus 

episódios questões pertinentes à sociedade de hoje e à sociedade em formação, tal 

como o consumo desnecessário imerso num mundo midiocre2 (da sociedade imersa 

numa sociedade onde a mídia é medíocre e banalizada), portanto submerso na 

mediocridade da mídia. Os altos ibopes de programas de reality shows, como BBB, 

ou o sensacionalismo de telejornais que, por horas, noticiam a mesma coisa com as 

mesmas imagens que vendem a tragédia como entretenimento. 

Um mundo cada vez mais automatizado, inclusive na culinária, produtos 

utilitários, moradia e vida cotidiana, no qual o desejo da casa inteligente 

(automatizada) ou “casa-verde” (ecologicamente correta) é vendido sem que se 

conheçam as vantagens e conceitos da casa. Este mundo automatizado é 

televisionado nos inúmeros programas que vendem de tudo pela televisão 

(shoptime, comprefácil, shoptour etc.). 

A imagem e o papel da mulher são trazidos, no desenho, em geral com 

protagonistas muito magras, alienadas da vida intelectual e produtiva, reproduzidas 

normalmente consumindo, arrumando ou maquiando-se. E as retratadas como 

gordas são, na sua maioria, mulheres chatas, austeras, hostis e autoritárias.  

Portanto, estes temas, e outros ainda – como, alienação, trabalho e família –, 

estão presentes no desenho The Jetsons, na obra de Debord e em todos os temas. 

É como se os homens vivessem à sombra de uma vida irreal de onde parece 

impossível escapar e para a qual os „media‟ e a tecnologia trabalham 

incansavelmente, propagando a dominação sedutora do “faz-de-conta” da “pseudo 

vida real” de que trata Debord. 

A vida diária de três horas de trabalho do personagem principal toma conta de 

todo o enredo do desenho, uma vez que a vida de toda a família gira em torno do 

trabalho de George e das intempéries do chefe mesquinho. Notam-se também as 

relações de aparência, nas quais as personagens se comunicam usando máscaras 

e imagens de si mesmas projetadas nas inúmeras máquinas que facilitam o dia a 

dia. 

                                                           
2
 Termo utilizado pelo Professor Juremir Machado da Silva e citado no artigo disponível em: 

<http://metamorficus.blogspot.com/2007/12/debord-e-o-hiper-espetculo.html>. Acessado em 17 mar. 

2010.  

http://metamorficus.blogspot.com/2007/12/debord-e-o-hiper-espetculo.html
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As motivações que conduziram à escolha do desenho animado como objeto 

desta pesquisa também podem ser traduzidas pelo potencial mercadológico da 

indústria “infantil” do desenho animado, na formação cultural de padrões éticos, 

valores, ideologias e de comportamentos, uma vez que a animação é parte da vida 

das crianças. Além disso, o aparente desconhecimento da importância e mensagens 

dos desenhos animados entre pais, educadores e a sociedade em geral traduz e 

intensifica o desafio de esclarecer e traduzir as imagens com as quais as crianças se 

relacionam. 

A importância do desenho como produto dos meios de comunicação – 

instrumento na constituição da cultura e da educação –, sua inegável e explorada 

relevância entre as crianças telespectadoras consumidoras e como elemento central 

na transmissão da cultura – que tem o poder de massificar seres únicos que, por 

não enxergarem-se como tais, não advogam para si o direito de serem únicos – 

foram fatores preponderantes na escolha do objeto desta pesquisa. 

O escopo deste trabalho não explora as possibilidades da aplicabilidade 

prática da inserção do desenho animado como instrumento educacional na realidade 

escolar, mas é importante destacar que isto pode ser feito das mais diferentes 

formas. Desde incluir entre as tarefas de casa a análise dos desenhos juntos aos 

pais e depois dentro de sala de aula, ou listar desenhos por temáticas e sugeri-los 

aos pais, ou ainda enumerar os desenhos por temáticas e ocorrências a serem 

observadas, revistas e criticadas pelos pais, ou ainda através da dramatização dos 

desenhos e seus temas na realidade escolar ou da criança. Oficinas de desenho 

animado como recurso de criação interdisciplinar das matérias de português, 

educação artística, história, geografia, ciências, informática e música. Palestras e 

parcerias com instituições preocupadas com o desenho animado e com a 

publicidade infantil, como o Instituto Alana, citado algumas vezes ao longo deste 

trabalho.  

 O desenho animado pode ser amplo em sua compreensão e visto de 

diversas formas sob os mais diferentes olhares e referenciais, porém nessa 

pesquisa definiu-se um escopo restrito ao desenho dos Jetsons sob a ótica da 

Sociedade do Espetáculo de Guy Debord. No entanto, não se ignora que este 

mesmo objeto poderia ser visto, analisado ricamente e respondido nas muitas 

questões que se podem observar através da análise dos mitos, ou à luz da 

psicologia analítica ou ainda sob a visão de outros expoentes, pensadores e 
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educadores. Este trabalho também não dá conta das inúmeras perspectivas, tais 

como a recepção ou impacto; a imaginação ou da relação arquetípica ou 

inconsciente. Sua riqueza está centrada em aprofundar a questão sobre o olhar do 

“espetáculo” trazendo a lume o que está entremeado nas imagens e que tantas 

vezes não é percebido, embora seja explícito, portanto, nem inconsciente e nem 

subliminar.  

A pesquisa se relaciona intimamente com a educação, do ponto de vista da 

formação do cidadão, seja na esfera educacional formal ou informal que diz respeito 

à vida de todos os cidadãos, que se constituem a partir das suas relações com o 

mundo durante toda a sua história e a da sociedade em que estão inseridos, imersos 

e definidos por padrões estéticos, artísticos, aceitos, padronizáveis, entre outros 

aspectos. Podendo constituir-se, em última análise, um ser da imagem, massificado 

e aprisionado pelo espetáculo, ou um sujeito-cidadão disposto à busca de um 

espaço menos alienado e letárgico, mas, em maior grau e medida, autônomo e 

consciente. 

 

 

1.2 A INDÚSTRIA MULTICULTURAL DA SOCIEDADE DO ESPETÁCULO 

 

 

Para iniciar esta pesquisa partimos da definição de cultura utilizada no primeiro 

número da revista Internationale Situationniste, do movimento Situacionista, de 

junho de 19583.  

 

Reflexo e prefiguração, em cada momento histórico, das 
possibilidades de organização da vida cotidiana; complexo da 
estética, dos sentimentos e dos costumes, pelo qual uma 
coletividade reage sobre a vida que lhe é objetivamente dada por sua 
economia.4 

 

O Movimento Situacionista foi um movimento internacional eminentemente 

artístico, político e historicamente marcante no final de 1960. Buscava mudanças 

                                                           
3
 BELLONI, Maria Luiza. Segundo o texto “A formação na sociedade do espetáculo: gênese e 

atualidade do conceito Espaço Aberto”, que cita o texto situacionista. A revista também pode ser vista 
em suas inúmeras edições, inclusive a primeira, no site: Disponível em: 
<http://bandanaba.wordpress.com/inspirations/>. Acessado em 17 nov. 2009. 
4
 Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Educação, Nº 22. de Jan/Fev/Mar/Abr, 2003. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n22/n22a11.pdf>. Acessado em 17 de Nov. 2010. 

http://bandanaba.wordpress.com/inspirations/
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sociais, culturais e políticas, sendo Guy Debord um dos principais representantes 

ativistas políticos deste movimento.  

Sob as letras de Guy Debord, especialmente no capítulo 4 deste trabalho, é 

realizada uma análise crítica acerca do desenho animado como produto da indústria 

multicultural da sociedade do espetáculo, como se decidiu denominar aqui. Assim, 

esta pesquisa tem por eixo teórico principal a obra de Debord, a “Sociedade do 

Espetáculo”, de 1967,5 escrita por ele aos 26 anos. Sustentar-se-á a conexão entre a 

crítica da Sociedade do Espetáculo e a crítica da Indústria Cultural, partindo da 

análise desta última para depois voltar à primeira.  

Pensadores como Guy Debord, foram pensadores, filósofos e cientistas 

sociais com tendência marxista, associados à Teoria Crítica da Sociedade. 

Pensavam cultura de acordo com a palavra alemã Kultur, que designa e identifica 

cultura com “a arte, filosofia, literatura e música”.  

As artes, de maneira geral, expressariam valores que constituem o pano de 

fundo de uma sociedade, associando-a a uma dimensão espiritual. Kultur e 

Kulturindustrie contrapõem, no entanto, o conceito geral de cultura para a massa, 

em que o ser humano é capaz de criar através da arte, filosofia, ciência, religião. 

Esta seria, portanto, uma forma de oposição, de resistência e embate contra o 

estado dominante de barbárie sobre os povos, os proletariados e os operários.  

O conceito de Indústria Cultural foi trabalhado durante todo o século XX, a 

partir das reflexões da “Dialética do Esclarecimento” dos filósofos Max Horkheimer 

(1895-1973) e Theodor Adorno (1903-1969). Eles estão entre os pensadores, 

filósofos, cientistas políticos e sociais da Escola de Frankfurt, que “beberam das 

águas” do pensamento marxista (MARX, 1818-1884) e freudiano (FREUD, 1856-

1939), de onde, por sua vez, nasce a teoria crítica da cultura e toda sua análise 

acerca das sociedades capitalistas industrializadas. 

Para Adorno, a arte é manipulada pelos meios ideológicos que, depois de 

libertar-se das funções cultuais, religiosas e morais, vem fundir-se subjugada à 

esfera da economia e da política. Assim, adentra o círculo da mercadoria, como 

valor de troca na indústria cultural, prestando-se como instrumento ideológico do 

dominador. Tudo tem preço, tudo é produzido e deve ser consumido para um fim 

único: manter rodando o ciclo do consumo. 

                                                           
5
 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo: Comentários sobre a sociedade do espetáculo. ABREU, 

Estela dos Santos (trad.). Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 
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Em “Dialética do Esclarecimento”, de Adorno & Horkheimer, no capítulo “A 

Indústria Cultural: O Esclarecimento como Mistificação das Massas” (p. 99), a 

indústria cultural se refere à mercantilização da cultura, fruto do desenvolvimento da 

tecnologia e da capacidade de reprodução e padronização, imersas num sistema 

que busca reduzir a diferença. Uniformizam a individualidade com o objetivo de 

manipular as massas, em que as diferenças são apenas aparência.  

Pela primeira vez a produção dos bens culturais é vista de forma global no 

que tange à industrialização da cultura enquanto mercadoria. A indústria cultural 

serve para manter a máquina social “funcionando”, sem questionamento ou 

aprofundamento. Seria, portanto, narcotizante. 

Na indústria cultural os meios de comunicação não são neutros, frios e 

informativos, mas reforçam uma cultura dominante, fabricada e de manipulação para 

o consumo. Segundo afirma Adorno: "o imperativo categórico da indústria cultural, 

diversamente ao de Kant, nada tem em comum com a liberdade. Ele enuncia, tu 

deves submeter-te6".  

O indivíduo deve absorver seu papel dentro da máquina social enquanto 

consumidor, em um mercado de bens culturais de todas as origens e tipos. À 

indústria cultural cabe o papel de provocar o consumo para que cada um consuma 

sem se dar conta do que consome, mas sentindo um desejo inexplicável pelo 

consumo de bens, imagens e estilos. 

A indústria cultural ainda dá a falsa impressão de entretenimento e diversão. 

Nas palavras de Adorno:  

 

A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. 
Ela é procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho 
mecanizado, para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Mas, 
ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a 
pessoa em seu lazer e sobre a sua felicidade, ela determina tão 
profundamente a fabricação das mercadorias destinadas à diversão, 
que esta pessoa não pode mais perceber outra coisa senão as 
cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho.  

 

O sujeito se diverte consumindo. Imagina precisar da mercadoria para divertir-

se. Não percebe que seu consumo o escraviza e o faz trabalhar em prol da máquina 

que produz a mercadoria, tornando-se, ele mesmo, mercadoria da mercadoria. É 

                                                           
6
  ADORNO, T.W. A Indústria Cultural. In: COHN, Gabriel (org.). Comunicação e a Indústria Cultural, 

1987, p. 293. 
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seduzido pelo produto que produz, sem sequer saber que o produz. Sente-se mais 

feliz ao possuir a mercadoria que o diverte e pelo qual foi seduzido. Esta é sua 

diversão e, por esta razão, é o prolongamento do trabalho.  

“O espectador não deve ter necessidade de nenhum pensamento próprio, o 

produto prescreve toda reação” (ADORNO, p. 113). 

Entre as opções de diversão está a televisão, que circunscreve, como se 

tivesse calculado e premeditado, cada uma das reações do telespectador, buscando 

capturar sua atenção, audiência e fidelidade. O telespectador comum fica extasiado 

pelo programa que tem “a sua cara”, “seu perfil”, “seu estilo” e, mais uma vez, não 

percebe que, enquanto ante a diversão, não produz pensamento próprio, mas 

reproduz um produto que já estava predito. Divertir-se é acompanhar o que já estava 

prescrito e escolhido.  

"Divertir-se significa estar de acordo.7" Fazer isso, fazer nada ou ocupar-se 

está necessariamente dentro do plano da grande máquina social administrada. Cada 

um o faz de acordo com o que a indústria cultural define como entretenimento, 

mesmo que aparentemente pareça ser uma opção. Digo “aparentemente”, pois até 

as opções são parte do plano de fazer parecer uma “escolha”. 

No mundo da indústria cultural há grande "alienação", por isso Adorno e 

Horkheimer (1969) disseram que "a vida real está se transformando em algo 

indistinguível do cinema".  

Entende-se que este trabalho, no qual o desenho animado veiculado na 

televisão é analisado, caminha analogamente ao cinema, já que Adorno o considera 

como um meio que adentra e invade o espaço particular do indivíduo. É isto que 

acontece quando empresas e produtos comercializados pela TV, de fato, chegam 

mais perto do consumidor à medida que entram na casa dele, que é também o 

telespectador.  

Com a televisão, mais do que antes, se entremeiam os pseudolimites da 

realidade e da imagem, em que "a imagem é tomada como uma parcela da 

realidade, como um acessório da casa, que se adquiriu junto com o aparelho. 

Dificilmente será ir longe demais dizer que, reciprocamente, a realidade é olhada 

                                                           
7
  “A indústria cultural” (1947) In: Adorno e Horkheimer. Dialética do Iluminismo. ALMEIDA, Guido 

Antonio de. (Trad.). Rio de Janeiro: Zahar, 1994. p. 135: “Mas a afinidade original entre os negócios e 
a diversão mostra-se em seu próprio sentido: a apologia da sociedade. Divertir-se significa estar de 
acordo”. 
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através dos óculos da TV, que o sentido furtivamente imprimido ao cotidiano volte a 

refletir-se nele" (ADORNO, 1975, p. 349).  

E, assim, Adorno declara que:  

 

Toda cultura de massa é idêntica (...). Os dirigentes não estão 
sequer muito interessados em encobri-los... o cinema e o rádio não 
precisam mais se apresentar como arte. A verdade é que não 
passam de um negócio, eles a utilizam como uma ideologia 
destinada a legitimar o lixo que propositalmente produzem 
(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 114). 

 

Feita esta sucinta análise sobre a Indústria Cultural, passemos, agora, à 

análise da Sociedade do Espetáculo, de Debord. A semelhança de propósito entre 

elas não pode ser deixada de lado. Os 20 anos que separam a publicação do texto 

de Adorno e Horkheimer soam como um reforço no tempo da crítica da cultura 

industrializada.  

“La société du spectacle” ou “A Sociedade do Espetáculo” é um livro de Guy 

Debord, escrito em 221 aforismos ou teses (parágrafos) e publicado em 1967. Em 

linhas gerais, trata com vigor e densa crítica teórica acerca do consumo, sociedade 

e capitalismo. 

“A Sociedade do Espetáculo” aponta o conceito de "espetáculo" como noção 

central na teoria situacionista. “Assinala um estágio no capitalismo que traz a 

questão do „excesso midiático‟ como forma, a serviço do poder e da dominação, 

onde „O espetáculo é o capital a um tal grau de acumulação que se torna imagem‟” 

(DEBORD – AFORISMO, 34, p. 25). 

A sociedade do espetáculo é regida por um determinismo econômico que não 

deixa evidente os fatos, especialmente para aqueles que se negam a vê-los. O 

espetáculo da vida conduz os fatos e ações de maneira que a sociedade aceite com 

naturalidade a mecanicidade, e a automação da economia sobre a prática diária da 

vida social.  

Na compreensão de Debord, o espetáculo submete a vida humana ao seu 

modo de operar, regendo e definindo os gostos, a produção e o consumo. Modela 

todos os aspectos do mundo vivido.  

Debord busca, então, construir uma compreensão e conduta diferenciada 

daquelas até então vistas, indo além do marxismo ortodoxo, propondo uma reflexão 
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teórico-crítica que supere a separação entre a teoria e a prática. Propõe estratégias 

de resistência e escape pela via da reflexão e da arte. 

A obra “A Sociedade do Espetáculo” traz em seu bojo teórico e crítico 

reflexões sobre a alienação em que vive a sociedade ao pensar-se independente e 

livre. Na realidade, para Debord, os homens vivem à sombra de uma vida irreal, de 

onde parece impossível escapar e para a qual os “media” e a tecnologia trabalham 

incansavelmente propagando a dominação sedutora do “faz de conta” da “pseudo 

vida real”.  

Todos consomem, produzem e são obrigados a consumir, como num ciclo 

vicioso imperceptível, tal como vimos na indústria cultural. Porém é com o 

espetáculo que surge a novidade da imagem, pela qual e com a qual os homens se 

relacionam, afastando-se da noção do que é o real. “Será o espelho ou a imagem 

refletida no espelho, a realidade de quem sou eu?”  

A imagem é tão inebriante que casais de namorados sonham ser como o 

casal da TV. As mães querem ter filhos com a “cara do bebê Johnson & Johnson”. O 

homem quer o corpo “sarado da TV”. Mulheres querem os corpos sensuais das 

atrizes. Todos caminham querendo ser e consumir a imagem de outro. Afinal, ela é 

calculada, programada e vendida para ser desejada por nós, e enquanto houver 

desejo há consumo. 

Passa a existir a busca desenfreada do ter, como se viver fosse apenas esta 

busca, desacompanhada da reflexão acerca da sociedade, da mercadoria, da 

imagem. É a necessária dose de “ilusão irrefletida” que nos traz felicidade. Este ciclo 

contínuo caminha de acordo com o percurso “normal” designado para as classes, 

raças e perfis dentro da “máquina social”.  

Esta questão remeteu-me, especialmente, ao livro de Aldous Huxley, 

Admirável mundo novo, de 19328, que narra o futuro calculado, no qual nada está 

fora do controle e em que todos são o que está previsto e prescrito serem: todos 

categorizados, tabulados, controlados e inebriados por uma felicidade inexplicável 

que os satisfaz sem a “insensatez da dúvida ou do desconforto”.  

                                                           
8
 Huxley, Aldous - Admirável Mundo Novo (Brave New World, na versão original em língua inglesa) é 

um livro publicado em 1932 que narra um hipotético futuro em que as pessoas são pré-
condicionadas biologicamente e condicionadas psicologicamente a viverem em harmonia com as leis 
e regras sociais, dentro de uma sociedade organizada por castas. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Admirável_Mundo_Novo>. Acessado em 08 dez. 2009. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aldous_Huxley
http://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1932
http://pt.wikipedia.org/wiki/Futuro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Admirável_Mundo_Novo
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Assim, segundo Debord, a “representação” é o tempo que se esvai, desfaz e 

passa. Tempo e imagem que não se vê, mas pelo qual todos são consumidos (às 

vezes, tragados). Os humanos vivem em função de uma máquina maior, a máquina 

social. Esta afirmação tem por base o aforismo 1: “Toda a vida das sociedades nas 

quais reinam as condições modernas de produção se anuncia como uma imensa 

acumulação de espetáculos. Tudo o que era diretamente vivido se esvai na 

representação.” 

O espetáculo também une e separa! Para Debord, o espetáculo “unifica e 

explica uma grande diversidade de fenômenos aparentes” (DEBORD, 1967: Tese 

10). É no espetáculo que estão todos os olhares. Ele une, sob si, os seres humanos 

e as sociedades, construindo inúmeros sonhos e imagens. Propagandeia sua 

própria lógica com vistas a inserir todos no mesmo “espetáculo”, do qual os 

humanos alienados são partes que movimentam este mesmo espetáculo 

previamente articulado. 

Por conduzir este “não perceber” subjugando servilmente o homem é que o 

espetáculo separa. Afinal, esta é sua função: unificar mascarando ou separar 

categorizando. O espetáculo é pomposo, aparenta o bem, o desejável, aquilo que é 

ao mesmo tempo inacessível e, por isso, talvez tão desejável, à medida que 

pensamos em “consumir” a imagem de uma celebridade que eu gostaria de ser ou 

parecer. 

Escapar do espetáculo é tentar escapar da vida. Segundo o aforismo 2: “O 

espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade e seu 

instrumento de unificação.” Como parte da sociedade, o espetáculo concentra todo o 

olhar e toda a consciência. Por ser algo separado, é foco do olhar iludido e da falsa 

consciência; a unificação que realiza não é outra coisa senão a linguagem oficial da 

separação generalizada. 

Os aforismos da “Sociedade do Espetáculo” trabalham, em grande medida, 

grandes temas como: a crítica da massificação, do consumismo, da sociedade de 

controle, do fascismo, da imagem, da alienação. Além da reificação, da falsa 

consciência, da mercadoria e seu valor. Da sociedade administrada que faz uso do 

espetáculo das mídias, dos excessos midiáticos para manter o fetichismo da imagem 

e a tríade do ser-ter-parecer.  

É no espetáculo que tempo livre e tempo irreversível estão a serviço do cíclico 

movimentar da máquina social, dos que comandam a sociedade. Debord avança em 
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relação aos autores da “Dialética do Esclarecimento” (HORKHEIMER E ADORNO) 

quando propõe a compreensão do “Espetáculo”.  

Até Guy Debord o tema do “Espetáculo” não havia sido tratado por nenhum 

pensador. Há 40 anos este é um tema sempre novo e atual, mesmo que já se fale 

em “sociedade pós-espetáculo, ou hiper-espetáculo ou muito além do espetáculo9”, 

ou a teoria do “pós-espetáculo” em Vida e morte da imagem: uma história do olhar 

no Ocidente de Régis Debray.10  

Nesta dissertação, entre outras questões, considera-se a tendência 

multicultural e a crescente era tecnológica e virtual que aumenta exponencialmente 

o alcance, o controle e o poder do espetáculo.  

 

 

1.3 DESENHO ANIMADO COMO ESPETÁCULO 

 

 

Através das lentes do “Espetáculo” será revisto o desenho animado como 

parte da indústria multicultural, em especial o desenho “The Jetsons – objeto central 

desta pesquisa”. É com base na leitura e conceitos expostos até aqui que se crê ser 

possível e necessário rever nossa própria cultura, à medida que a atual sociedade 

torna-se cada vez mais espetacular.  

A originalidade de um ser de massa é intrigante em sua própria contradição. É 

a partir deste ponto que se escolheu elaborar a reflexão das premissas já expostas, 

em que a sociedade é constituída de seres únicos em sua existência, absolutamente 

originais, mas que são manipulados e permitem, “sem perceber”, o controle a que se 

submetem no espetáculo social. Que, uma vez inseridos, dele não escapam e nele 

estão aparentemente seguros, pois correspondem ao padrão pelo qual são 

definidos. 

Imersos na sociedade espetacular na qual impera a imagem, seres humanos 

tornam-se incapazes de compreendê-la e, assim, dominá-la. O espetáculo é a 

dominação pelas imagens que eles mesmos criaram, mas que não decodificam. 

                                                           
9
  NOVAES, Adauto. (Org.). Muito Além do Espetáculo. São Paulo: Editora Senac, 2005. 

10
  DEBRAY, Regis. Vida e morte da imagem: uma história do olhar no Ocidente. Petrópolis, Vozes, 

1994, 374 pp. 
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Eles as consomem quase que instintivamente, vivem como se fossem lidos por elas 

e são, inúmeras vezes, incapazes de lê-las. 

Ao mesmo tempo únicos e produtos massificados de tantas coisas, são 

mercadorias que alienam e parecem congelar a faculdade do pensar, em nome do 

reagir sem agir. Os seres humanos são cerceados por imagens que parecem 

maiores do que a originalidade que carregam em si. Isto quer dizer que embora 

sejam únicos, agem em função da imagem que lhes é vendida.  Associam-se ao 

padrão que lhes é imposto, consumindo o que a mídia espetacular define como 

necessário. 

Pretende-se analisar, aqui, que o singular ser humano que se organiza como 

massa vive a contradição de ser único e, ao mesmo tempo, coletivo. Este ser 

humano cujo desejo é fortemente afetado, senão controlado, pela Indústria Cultural 

consome também um produto muito específico: o desenho animado.  

Pelo fato de este produto ser consumido desde a mais tenra idade, pode-se 

colocar um questionamento sobre a influência que o desenho exerce na formação 

dos sujeitos enquanto cognoscentes e cidadãos.  

Compreende-se o desenho como produto da indústria multicultural da 

sociedade do espetáculo. O desenho animado é produzido localmente para ser 

consumido mundialmente, isto porque, entre outros motivos, tem no custo da 

produção um dos responsáveis pela necessária propagação mundial. Um desenho 

animado precisa ser comprado por diversos países e emissoras no mundo para que 

se pague. Para tanto precisa ser vendável, tornando-se cada vez mais um produto 

da cultural mundial.  

Remontando ao tema da multicultura, ela pode ser compreendida como a 

existência de diversas nações históricas que têm a língua como elo e uma política 

histórica específica. Outra visão de multicultura contempla o eixo da existência de 

diferentes comunidades étnicas ocasionadas pelo movimento imigratório, portanto 

seria notada pela diferença em termos de idioma, credo e crença religiosa, usos, 

hábitos e costumes.  

Ainda uma terceira forma de conceber a multicultura seria compreendê-la pela 

expansão do conceito de cultura, até fazê-la coincidir com o das minorias nacionais, 

imigrantes, grupos sexuais e outros, criando uma cultura miscigenada. 

Retomando a ideia do desenho animado como produto da indústria 

multicultural, o fato é que ele precisa atingir culturas diferentes, em diversos países 
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onde for televisionado para ser vendável. Neste sentido, o desenho animado precisa 

conseguir chegar a cada lar, ao telespectador, a cada criança. Isto ajuda a 

compreender o sucesso de um mesmo desenho em inúmeros países, tornando 

possível o licenciamento e comercialização dos mais diversos produtos.  

A intenção dirigida às crianças possui uma grande força simbólica. Neste 

sentido, abre-se espaço para uma reflexão sobre o lugar das crianças na cultura, 

com vista a compreender o que ela, cultura e espetáculo, pode pensar ou esperar 

das crianças.  

Neste ponto do trabalho é preciso pontuar mais um aspecto teórico relevante 

e, de forma bem sucinta, comentar a obra de Philippe Áries, em a “História Social da 

Criança e da Família”, juntamente com trechos compactos extraídos da internet11 

que compilam de forma didática algumas ideias centrais do seu trabalho, no texto 

escrito por Márcia Teixeira Sebastiani, “A ideia de infância e a sua escola”. Segundo 

o texto, vê-se organizado o entendimento histórico das crianças por meio de três 

identidades com referência em Áries.  

Na primeira identidade, a criança-adulto ou a infância negada (séculos XIV- 

XV.12), se instaura uma atenção à criança, que é tida ou tratada como bibelô da 

família na realização do sonho de ser moça, de ter uma família e que despertava 

toda a sorte de sentimentos. Ariès dizia que “esse sentimento da infância pode ser 

ainda melhor percebido através das reações críticas que provocou: [...] algumas 

pessoas rabugentas consideravam insuportável a atenção que se dispensava, 

então, às crianças [...]” (ARIÈS, 1978, p. 159). 

Na segunda identidade13, a criança-filho-aluno ou criança-institucionalizada 

(séculos XVI e XVII), em que, por ocasião da Revolução Industrial e a modernização 

da família, a criança deixa de ser percebida como um adulto pequeno e passa a ser 

a motivação da família. É por ela que se luta, se investe e para quem o nome da 

                                                           
11

 Disponível em: <http://www.construirnoticias.com.br/asp/materia.asp?id=1174>. Acessado em 10 
nov. 2009. 
12

 Onde as crianças eram pequenos adultos. “Até por volta do século XII, a arte medieval 
desconhecia a infância ou não tentava representá-la. É difícil crer que essa ausência se devesse à 
incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável que não houvesse lugar para a infância 
nesse mundo” (ARIÈS, p. 50). Um período, portanto, do não-sentimento de infância, onde não havia a 
compreensão ou noção de distinção entre as especificidades da criança em relação ao adulto. 
13

 Citando Ariès: “Os pais não se contentavam mais em pôr filhos no mundo, em estabelecer apenas 
alguns deles, desinteressando-se dos outros. A moral da época lhes impunha proporcionar a todos os 

filhos, e não apenas ao mais velho – e, no fim do século XVII, até mesmo às meninas –, uma 

preparação para a vida. Ficou convencionado de que essa preparação fosse assegurada pela escola” 
(ARIÈS, 1978, p. 277). 

http://www.construirnoticias.com.br/asp/materia.asp?id=1174
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família se mantém ilibado. Neste período, a escola e a igreja passam a ser 

responsáveis pela educação, pelos academicismos, pelas boas maneiras requeridas 

em sociedade. 

Na terceira identidade, criança-sujeito social ou sujeito de direitos (século XX), 

surge a criança que hoje a sociedade busca compreender. Um ser cheio de 

vontades, consumista e que pensa que o mundo lhe pertence. Os pais, rodeados e 

pressionados pela culpa da falta de tempo, de recurso ou de interesse, não 

correspondem à medida mais coerente na educação do pequeno infante.  

Há crianças que têm acesso aos meios e às regalias da vida pela boa 

condição econômica da família; há crianças que trabalham para ajudar a pagar as 

contas da casa e, muitas vezes, não conseguem ir à escola; há crianças que vivem 

como pedintes e/ou cometem pequenos delitos; e também há crianças que desde 

pequenas aprendem um ofício, seja o do pai ou da mãe. 

Em seu livro, Ariès traz a constatação da “ausência do sentido de infância”, 

quando as crianças são consideradas como pequenos adultos e objetos de 

estimação. Ideia que persiste até o fim da Idade Média nas “sociedades tradicionais 

ocidentais”. 

Seguindo adiante na história das crianças, cresce a concepção de 

infância/criança, que passa a ser vista como única e diferente do adulto. Com esta 

modificação, ela ganha lugar diante da família e da sociedade, sendo considerada 

um indivíduo.  

Retomando a questão da sociedade espetacular, na qual o desenho animado 

está inserido e compreendido neste trabalho como produto da indústria multicultural 

consumido pelas crianças, percebe-se que estas criaturas únicas, originais em sua 

existência, tornam-se também figuras de uma massificação que desejam, 

desconhecem e são moldadas como todos na sociedade espetacular.  

O desenho, visto enquanto mercadoria, produz consumidores. Neste contexto 

ele é a mercadoria, e a mercadoria move o espetáculo. Mais uma vez, é interessante 

esclarecer a concepção debordiana de “mercadoria”, palavra/conceito citada mais de 

90 vezes entre os 221 aforismos.  

No aforismo 33 Debord escreve: “O homem alienado daquilo que produz, 

mesmo criando os detalhes do seu mundo, está separado dele. Quanto mais sua 

vida se transforma em mercadoria, mais se separa dela.” E continua, no aforismo 37: 
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“O mundo ao mesmo tempo presente e ausente que o espetáculo apresenta é o 

mundo da mercadoria dominando tudo o que é vivido [...]”.  

A mercadoria é a categoria do “quantitativo” (aforismo 38), em que, no fim, o 

produto é mercadoria. O ser humano é mercadoria, tudo tem seu valor de troca e 

todos produzem e consomem; se produzem e se consomem de acordo com o que 

deve ser consumido e produzido ciclicamente, dentro da sociedade do espetáculo, 

de acordo com a mesma sociedade administrada do espetáculo. 

Assim, depara-se com a questão crucial deste trabalho: O que significa ser 

consumidor de uma imagem como a do desenho animado? 

O desenho animado, enquanto mercadoria transita entre diversas culturas ao 

ser transmitido em diferentes países. Por exemplo, Princesas do Mar hoje é 

transmitido em 123 países diferentes (Brasil, Alemanha, Itália, Romênia etc.), 

portanto adentra milhares de lares onde habitam crianças com os mais diferentes 

hábitos, recursos, comportamentos e histórias. Reunidas, porém, em frente ao 

televisor que transmite o mesmo desenho para todas elas, demonstram uma espécie 

de “poder multicultural” do desenho animado, que, por sua vez, é um produto 

patrocinado e consumido/assistido em escala mundial e multicultural.  

Entendê-lo é compreender seu processo de produção e propagação em uma 

sociedade que se torna cada vez mais espetacular, no sentido debordiano.  

Hoje é possível perceber, em escala mundial, o desenho animado ensinando 

conceitos complexos e não necessariamente universais de forma “aparentemente 

sintética” e simples, como, por exemplo, um desenho palestino que ensina o ódio 

aos judeus através da televisão, de um site e do YouTube14.  

Discorrendo ainda sobre este alcance e poder multicultural, salienta-se a 

animação “Bob Esponja, Calça Quadrada”, desenho visto em mais de 170 países, 

em 25 idiomas diferentes15. No Brasil estão à venda cerca de 250 produtos 

relacionados ao personagem. Sobre este desenho animado existe uma grande 

controvérsia, especialmente nos Estados Unidos, quanto à existência ou não de uma 
                                                           
14

 Bertolino, Cíntia – “Jihad para crianças – Programa infantil da TV palestina ensina que judeus são 
sujos” –: À primeira vista, ele parece inofensivo – apenas uma imitação tosca do Mickey Mouse. Mas 
não é: com sua voz fininha e inocente,  o rato Farfour ensina as crianças a odiar os judeus e convida 
a galerinha a se engajar na guerra santa contra os inimigos de Alá. Disponível em: 
<http://super.abril.com.br/revista/258/materia_revista_393714.shtml?pagina=1>. Acessado em 09 
dez. 2009. Alguns dos episódios são: Hamas Mickey Mouse hatred show continues; Hamas TV: Child 
Kills Bush & Turns White House Into Mosque; Hamas' Children TV with a Terrorist Jew-Eating Rabbit;  
Farfour "martyred" by Israelis in final episode.  
15

 Disponível em: <http://www.poltrona.tv/110-episodios-para-comemorar-dez-anos-de-bob-esponja/>. 
Acessado em 09 dez. 2009. 

http://super.abril.com.br/videos/conteudo_videos_395779.shtml
http://super.abril.com.br/revista/258/materia_revista_393714.shtml?pagina=1
http://www.poltrona.tv/110-episodios-para-comemorar-dez-anos-de-bob-esponja/
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relação homossexual entre Bob Esponja e Patrick, ou a existência de seus 

comportamentos efeminados.  

Em um dos episódios, “Nana neném conchinha (Brincando com Bob Esponja, 

2003)”, embora seja em forma e tom de brincadeira, Bob Esponja e Patrick fingem 

ser uma família de verdade e se casam. Patrick veste um terno e Bob Esponja usa 

um vestido de noiva branco. Patrick sai para trabalhar e Bob permanece em casa 

cuidando de um filhote de concha.  

A questão16 não é a veracidade da homossexualidade dos personagens em 

parte dos episódios; nem tão pouco serem ou não homossexuais. A questão 

multicultural é que estas imagens podem ser vistas por milhares de crianças, 

inclusive em países muçulmanos, onde a homossexualidade é passível de morte. 

Assim, enquanto mercadoria, o desenho animado pode ser considerado um 

instrumento multicultural em sua instrumentalidade, contemporaneidade, valor e 

mensagens. Suas imagens “conseguem falar” com diferentes culturas e nações, em 

inúmeros lugares, propagando mensagens e temas variados.  

Direcionam ideologias, comportamentos e pensamentos os mais diversos. O 

desenho animado tem esta força, e este trabalho se propõe à reflexão crítica deste 

objeto do qual a audiência é produto e produtor em maior ou menor grau, em função 

da criticidade e capacidade de “ver além da tela” ou sua capacidade de “interpretar e 

reinterpretar a tela”.  

Esta afirmação cabe, neste momento, pois inúmeros desenhos que ainda hoje 

são parte da memória afetiva dos adultos, tal como Chapeuzinho Vermelho, os Três 

Porquinhos, Gasparzinho “o Fantasminha Camarada”, ou, ainda, os heróis e 

princesas, foram, e ainda são, consumidos.  

Como nação brasileira, graças à Disney o “Zé Carioca” tornou-se símbolo 

nacional eternizado na mente de milhões. Ele é o estereótipo do brasileiro para o 

mundo ou, ainda, a “baiana brasileira” que “vende” o Brasil multiculturalmente.  

Da mesma forma, o estúdio Hanna-Barbera (1962 a 1963), cuja formação e 

fundação era por em essência, eclética e multicultural, produziu o sonho de um devir 

tecnologicamente perfeito e desejado, como se pode ainda assistir e desejar ao se 

                                                           
16

 Mais análises sobre este desenho podem ser vistas com maior detalhamento no site “O 
merchandising capitalista no desenho bob esponja”, de Wilker de Jesus Lira, no site: 
<http://virtualbooks.terra.com.br/osmelhoresautores/download/O%20merchandisingcapitalistanoDese
nhoBobEsponja.pdf>. Acessado em 08 dez. 2009. Edição especial para distribuição gratuita pela 
Internet através da Virtualbooks). 

http://virtualbooks.terra.com.br/osmelhoresautores/download/O%20merchandisingcapitalistanoDesenhoBobEsponja.pdf
http://virtualbooks.terra.com.br/osmelhoresautores/download/O%20merchandisingcapitalistanoDesenhoBobEsponja.pdf
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observar, ler ou engendrar as inúmeras facilidades já propostas para o cotidiano de 

boa parte do mundo ainda na época da produção do desenho “The Jetsons”. 

A compreensão do desenho animado em sua amplidão multinacional é 

também um fator multicultural que atua sobre as subjetividades infantis e na 

formação da identidade. Ao mesmo tempo, é uma força local do país produtor que 

ensina e dissemina uma ideologia e uma mensagem a diferentes partes do mundo.  

Os desenhos adentram e convivem nos lares, através das telas e aparelhos 

de TV, independente de quais sejam os hábitos do telespectador-consumidor, 

criando e recriando relações de consumo, ideais, gestos, falas e estereótipos.  

Sob a ótica debordiana, são consumidos pelo proletário consumidor-

telespectador. Ou seja, num momento o operário, que é apenas proletário, sem 

valor, consome a tela sem necessariamente compreender esta relação, mas, em 

outro momento, ganha o caráter especial de consumidor-comprador e supõe que 

este valor especial seja real, porque, afinal, um tratamento diferente é concedido 

pela classe dominante no exato momento em que o operário é consumidor. E esta 

dinâmica reproduz as relações programadas na esfera da máquina administrada. O 

dominante-produtor deixa que ele, operário, tenha essa ideia de poder, pois isto o 

favorece na relação de consumo. Debord constrói com clareza esta reflexão na tese 

43 da Sociedade do Espetáculo.  

Esta classe dominante é formada por burgueses, ou pelos “especialistas da 

possessão das coisas” (Tese 143) ou, ainda, pelos “burocratas totalitários”. São 

aqueles que fazem uso autoritário do poder estatal de forma burocrática e ditatorial, 

como uma classe de sábios que está acima do operário proletário, cujo objetivo é 

fazê-lo consumir e deter as regras do jogo, mesmo que por um tempo, dentro do 

ciclo da mercadoria (Aforismos 43 e 91, 140, 143). 

Recorrendo, mais uma vez, à tecnologia disponível, fica a sugestão da breve 

seleção de cenas de desenhos da Disney que exemplificam como um desenho local 

tem o poder de levar adiante inúmeras concepções, como, por exemplo, valores 

sexistas, a dominação dos mais fortes fisicamente, do patrão sobre o empregado. O 

vídeo, de seis minutos e 51 segundos, está disponível no site You Tube17. 

                                                           
17

  Disponível em: 14 de fevereiro de 2010. 
<http://www.youtube.com/watch?v=8CWMCt35oFY&feature=PlayList&p=B02AE10DCE79314D>. 
Acessado em 09 dez. 2009. 

http://www.youtube.com/watch?v=8CWMCt35oFY&feature=PlayList&p=B02AE10DCE79314D
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Se este trabalho expõe uma análise crítica de três episódios do desenho “The 

Jetsons”, é com vistas a compreender, sob a ótica debordiana do espetáculo, as 

mensagens que estão implícitas no desenho e que foram propagadas e consumidas 

pelo imaginário de milhões de crianças que se tornaram adultos no mundo. Muitos 

ainda se espelham nas facilidades da modernidade, entre outros conceitos que 

também serão explorados no decorrer desta dissertação. 

 “The Jetsons”, ainda hoje, representa parte do sonho de consumo de muitos, 

visto que boa parte das máquinas inteligentes que já se usava em 1962 sequer foi 

inventada ou materializada. Muitos ainda desejam consumir esta ou aquela 

facilidade, caso um dia elas venham a existir. 

 “The Jetsons” é visto como uma paródia do american way of life18, visto em 

cerca de dez países diferentes com diferentes nomes. O desenho promove um 

estilo, uma mensagem, um sonho de vida e uma proposta de consumo. Mostra 

realidades acerca do trabalho, do domínio da máquina sobre o homem ou, ainda, da 

força que o dono dos meios de produção possui sobre o operário produtor que 

consome o que é produzido. Isto demonstra a força da mercadoria e a relação 

subserviente do homem-máquina em relação à imagem consumo-consumida.  

A escolha pelo desenho “The Jetsons” tem inúmeras razões, detalhadas 

especificamente no capítulo sobre eles. A relação clara com Debord aparece mesmo 

sem o profundo conhecimento do desenho, bastando pensar que ele afirma que 

“reinam as condições modernas de produção” (Tese 1 do Capítulo 1 – Separação 

Acabada de Debord). Pensa-se nisto quando os Jetsons se locomovem e são 

transportados sobre esteiras automáticas, como se levados pela vida sem perceber 

exatamente o que acontece com ela. Sem decidir de fato!  

No desenho, as máquinas definem a maquiagem, fazem a higiene pessoal e o 

transporte, medeiam as relações e executam as tarefas domésticas (da limpeza à 

comida). A família Jetsons é manipulada e cerceada pela mercadoria, “os indivíduos 

são obrigados a contemplar e a consumir passivamente as imagens de tudo o que 

lhes falta em sua existência, num processo de empobrecimento, submissão e 

negação da vida real” (DEBORD, 1997).  

Nos episódios que serão analisados, vamos verificar a relação entre a 

imagem/representação e a realidade concreta. A aparência e o ser. A ilusão e a 

realidade. A imobilidade relativa à atividade de pensar e reagir com dinamismo. Esta 
                                                           
18

  “do estilo americano de vida” 
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compreensão virá através de George, personagem do desenho que prefigura um 

homem levado à passividade e à inércia na sua relação no trabalho (onde se 

submete a qualquer mando e desmando do chefe). 

De certa forma, submete-se também em sua relação com a esposa (em 

diversos episódios ele termina pedindo a ajuda de Jane), em relação às esteiras 

(que o levam para cá e para lá), em relação à execução de seu trabalho (que 

simplesmente consiste em apertar botões). Serão esclarecidas outras atividades 

provocadas nas entrelinhas do desenho animado, nas imagens e nas palavras de 

Debord.  

O consumo, sempre presente em “The Jetsons”, parece transmitir uma 

sensação permanente de prazer e novidade, de felicidade, de ousadia e onipotência 

que são mostrados nos episódios detalhados no capítulo seguinte.  

É também no desenho “The Jetsons” que muitas vezes os personagens falam 

entre si, mediados por vídeos e usando máscaras, não mostrando efetivamente 

quem são. Travestem-se da imagem que “devem” ter (devem, pois é sempre a 

imagem padrão). Vivem o mundo da aparência, do perfeito, do que é esteticamente 

belo, desejado, aceito e também efêmero. Tal como muitos fazem atualmente, 

consomem o que está posto para ser consumido. São, ou “travestem-se” de quem 

gostariam de ser, do outro, ou até da imagem de quem imaginam que o outro seja.  

A relevância do desenho animado como produto dos meios de comunicação é 

relevante para pensá-lo como instrumento constituinte da cultura e da educação. 

Embora o desenho animado não seja, obviamente, o único instrumento a serviço 

desta indústria multicultural espetacular, é muito relevante entre as crianças 

telespectadoras consumidoras.  

Constitui-se um elemento central na transmissão da cultura. Ele prepara, 

ensina e propaga a cultura dos povos e do mesmo modo massifica as crianças, por 

não enxergá-los como únicos, já que não advogam para si o direito de serem únicos.  

Nos próximos capítulos se poderá perceber com maior profundidade a 

importância da reflexão de Guy Debord nesta relação, que propõe a compreensão 

do desenho animado enquanto aspecto fundamental da Sociedade do Espetáculo.  
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2 DESENHOS ANIMADOS E AS CRIANÇAS 

 

 

2.1 A TELEVISÃO E AS CRIANÇAS: O TELESPECTADOR INFANTIL 

 

 

Com o intuito de realizar uma pesquisa reflexiva e crítica, buscando enxergar 

além do que está “dado”, o objetivo geral deste trabalho foi analisar a importância do 

desenho animado na formação das crianças, cidadãos de amanhã, até mesmo da 

sociedade de uma forma geral.  

Sobretudo é preciso compreender que existem pequenas forças, cenas, fatos, 

poderes e intenções que estão por trás das grandes mudanças e que impulsionam 

paulatina e constantemente as transformações da sociedade.  

Nem todas as pessoas, porém, estão prontas para a leitura das entrelinhas 

das imagens. Nem todas percebem a importância de “forças que agem sem força 

aparente”. E crê-se que estas forças estão por trás das imagens construídas para o 

desenho animado. 

Foi escolhida a TV. Dentro desta, o desenho animado e, dentre eles, “The 

Jetsons”. Escolha feita intencionalmente, com vistas a compreender o espectro de 

uma sociedade e de seus inúmeros valores.  

A opção feita mostrou que os desenhos animados podem ser mesmo um 

instrumento na formação da sociedade, seus valores, ideais e intenções. Pois de 

fato incluem mensagens carregadas de símbolos e ideologias que, construídas ou 

mantidas, fazem diferença na constituição e formação das crianças, do cidadão, da 

sociedade.  

Por existir este aspecto neste produto midiático, o telespectador, muitas 

vezes, está despreparado, imaturo ou mesmo incapaz para a leitura além da 

imagem.  

Uma vez que o desenho animado tem as relações acima sugeridas, 

entremeadas em suas imagens, cores, cenas, enquadramentos, personagens, ideias 

e inúmeros outros elementos, isso torna mais evidente a importância do papel do 

educador que compreende o desenho como instrumento na formação das crianças, 

sobretudo como recurso educacional e pedagógico. É uma maneira de explorá-lo em 

todo o seu potencial.  
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Esta reflexão permanente e crítica da televisão, especialmente do desenho 

animado, pode provocar a compreensão de que a interação do desenho e seu 

espectador possa ser ferramenta rica em seu uso pedagógico, que precisa ser 

observada com participação, criticidade e de forma dialética por pais, professores e 

crianças.  

Deve ser feita através do diálogo, preocupado com o questionamento das 

oposições, buscando a contraposição e contradição das ideias que levem a outras 

ideias. Que a exploração lúdica do desenho animado seja uma práxis natural do 

telespectador de todas as idades, dado o seu potencial e alcance. 

Seja por parte dos pais, educadores ou também das crianças, principal 

telespectadora, o importante é assistir à TV de forma consciente e participativa, 

“enxergando o que se vê” com vistas a não ser influenciado ao que não se vê, se for 

este o caso.  

Se isto acontecer, possivelmente o desenho poderá favorecer e ajudar na 

compreensão e reflexão da sociedade em suas relações e implicações e não apenas 

provocar o conformismo para o qual entidades e organizações respeitadas alertam, 

como por exemplo, como www.desligueatv.org.br 19.  

Dados recentes – lançados em março de 2009 em “A Geração Interativa na 

Ibero-América: Crianças e adolescentes diante das telas”, realizada pelo programa 

EducaRede, da Fundação Telefônica, através da pesquisa relatada em livro 

coordenado por Xavier Bringué Sala e Charo Sádaba Chalezquer, além de 

pesquisadores da Universidade de Navarra (Espanha) – mostram resultados sobre o 

uso de diferentes tecnologias, como internet, celular, videogame e televisão, 

realizada entre 25.467 crianças/adolescentes entre 6 e 14 anos.  

A referida pesquisa demonstra como diferentes mídias, inclusive a televisão, 

são absolutamente relevantes na vida dos telespectadores e como as crianças 

consideram que assistir televisão acompanhadas é ainda melhor do que assistirem 

televisão sozinhas. E esta, segundo a pesquisa, é a realidade da maioria. As 

entrevistas foram realizadas em cinco países diferentes, incluindo o Brasil, e 

constatou-se que a televisão é companhia de boa parte delas. Entretenimento barato 

                                                           
19

 Disponível em: <www.desligueatv.org.br> e/ou <www.institutoalana.org.br>. Acessado em 10 out. 

2009. 

http://www.desligueatv.org.br/
http://www.desligueatv.org.br/
http://www.institutoalana.org.br/
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e desassistido, “parceira” das crianças em suas tarefas diárias na ausência de pais, 

educadores ou adultos esclarecidos20. 

Na mesma medida em que o desenho animado for mais explorado, analisado 

e ganhar mais atenção de seus produtores e telespectadores, poderá ser mais bem 

utilizado como recurso midiático para auxiliar como instrumento pedagógico, 

especialmente por estar na lista de preferência das crianças e ocupar muito do 

tempo delas.  

Exemplo disto é a programação da TV Cultura21, tão amplamente conhecida e 

divulgada por quem estuda este assunto, ou mesmo a atual programação do canal 

Discovery Kids, que relaciona inúmeros temas com cuidado e informação (vide 

tabela anexada a este trabalho). 

A razão pela qual houve o envolvimento pessoal e acadêmico nessa 

empreitada de compreender o desenho animado e sua potencialidade e não apenas 

a antiga polêmica22 do tema retratado em tantos artigos23 foi, especialmente, a 

inquietação com tudo que é possível assistir na televisão, seja através do fascínio 

exercido pelo desenho animado sobre as crianças, pelos produtos vendidos através 

destes ou pela interação delas com o próprio desenho, não apenas na televisão, 

mas em todas as mídias que o trazem sob qualquer forma (figuras, atividades, 

acessórios, brinquedos, games, internet).  

Como autora do trabalho vi-me perplexa pela potência comunicativa do 

desenho e, ao mesmo tempo, sobressaltada com as inúmeras mensagens que em 

tempo real facilmente adentram o lar, as famílias, o imaginário infantil, o bolso dos 

pais e em todos os envolvidos no meio das “crianças e do consumo infantil24”.  

Despertada pela crescente preocupação acerca da capacidade ou 

incapacidade das crianças em “absorverem” e “digerirem” o que assistem na TV, 

questionei-me sobre a desatenção dos pais, educadores, das próprias crianças e da 

sociedade em geral a este tema, em suas multifacetas interdisciplinares, 

principalmente do ponto de vista histórico, cultural ou educacional.  
                                                           
20

  Disponível em: <http://www.generacionesinteractivas.org/?p=963>. Acessado em 05 nov. 2009. 
21

  Recomendo a leitura do livro “A TV que seu filho vê. Como usar a televisão no desenvolvimento da 
criança. Escrito por Bia Rosenberg, que atuou efetivamente na TV Cultura por 30 anos. 
22

 CARLSSON, Ulla; FEILITZEN, Cecilia von (Orgs.). A criança e a violência na mídia. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001308/130873por.pdf>. Acessado em 24 ago. 2009. 
23

 YANNIK D‟ELBOUX. “Os supostos efeitos do Papa-Léguas e do Cyborg”. Disponível em: 
<http://www.usp.br/jorusp/arquivo/2003/jusp639/pag0809.htm>. Acessado em 22 ago. 2009. 
24

  LINN, Susan. Crianças do Consumo: a infância roubada. TOGNELLI, Cristina. (Trad.) São Paulo: 
Instituto Alana, 2006. 
 

http://www.generacionesinteractivas.org/?p=963
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001308/130873por.pdf
http://www.usp.br/jorusp/arquivo/2003/jusp639/pag0809.htm
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Mesmo não sendo fã incondicional desse tipo de entretenimento, acompanhei 

meus filhos absorvidos e atraídos por uma cultura televisiva de desenhos animados 

que os consumia sob as mais diversas formas, inclusive através dos produtos 

gerados a partir do próprio desenho. Entendi, então, ser o momento de pesquisar as 

imagens, as mensagens e as possíveis relações geradas por detrás da tela, de 

modo que esta análise crítica pudesse trazer maior clareza do mundo apresentado 

às crianças.  

Inteirar-se dos desenhos animados e dos “mundos desanimados”. Conversar 

sobre o significado dos desenhos animados e estudar a mensagem que havia nas 

entrelinhas. Parecia que o universo televisivo era apresentado sem rodeios, com 

tremendo encanto e, ao mesmo tempo, com cativante assombro. Era preciso 

estudar, e questionar fez-se necessário.  

Notei que meus filhos (um menino de 6 anos e uma menina de 4), ao 

assistirem aos produtos televisivos, nem sempre sabiam distinguir o que era verdade 

do que era fantasia, pelas perguntas do mais velho ao assistir ao filme “Esqueceram 

de Mim” (gênero comédia, dirigido por Chris Columbus, 1990). Ele queria saber se 

os pais do personagem principal, Kevin McCallister (Macaulay Culkin), eram pais 

dele na vida real. Se ele, Kevin McCallister, havia mesmo feito todas aquelas 

armadilhas e se porventura ele poderia ser esquecido em casa, como os pais do 

protagonista fizeram no filme.  

Era notória a dificuldade que demonstrava em separar o que era verdade do 

que era encenação, filme, ficção e, portanto, improvável de realmente acontecer. 

Eram as mesmas perguntas feitas ao assistir aos desenhos animados, em que os 

protagonistas tinham poderes e transcendiam todas as situações. Com o filme, a 

confusão parecia ser ainda maior, uma vez que o personagem era um menino de 

“carne e osso” como ele e não só uma animação.  

Ao mesmo tempo, no programa, a filha dirigia-se à mãe como se ela mesma 

fosse a personagem “Polegarzinha”, uma animação de Don Bluth feita em março de 

1994 e lançada como filme animado pela Warner. Ela parecia ter comprado o “ideal 

necessário” de “dividir sua vida com um príncipe encantado” aos quatro anos. 

 

Uma mulher solitária, que sempre quis ter uma filha, procura a 
feiticeira boa da floresta, que lhe dá uma semente mágica. A 
semente transforma-se em uma flor. Dessa flor, surge Polegarzinha, 
uma menina pequenina do tamanho de um polegar, com um sorriso 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comédia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chris_Columbus
http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macaulay_Culkin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Don_Bluth
http://pt.wikipedia.org/wiki/1994
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meigo e uma bela voz. Polegarzinha é muito feliz, mas gostaria de 
encontrar alguém do seu tamanho, com quem pudesse dividir sua 
vida. Eis que surge do Reino das Fadas, o Príncipe Cornelius, um 
jovem bonito, inteligente e também do tamanho de um polegar! Os 
dois prometem se encontrar no dia seguinte, mas naquela noite, 
Polegarzinha é raptada por uma família de sapos. Agora, ela terá que 
lutar para achar o caminho de volta para casa e encontrar o Príncipe 
Cornelius.25 

 

É interessante observar como as meninas, assistindo aos desenhos, têm a 

capacidade de imitar cada gesto26, de repetir cada palavra, de cantar todas as 

músicas e de escolher a sua própria melhor amiga com o mesmo tom de voz, a 

mesma suavidade no falar e a mesma maneira enérgica e imperativa nos comandos. 

Isso, em geral, vem acompanhado pela avidez e impaciência em ter o que as 

bonecas têm: carro, moto roupas, acessórios, DVDs, games, além das atitudes 

serem iguais ao vestir, voar, falar, cantar e gesticular. 

Estava aí o interesse por este mundo que rodeia as crianças e que implica o 

consumo dos produtos oriundos da indústria cultural.  

Este trabalho pode incentivar a necessidade de reflexão quanto ao conteúdo, 

quanto às crianças e a recepção do desenho animado, sobretudo quanto à 

mediação, porque ela, a TV, e o desenho bem assistidos podem ser instrumentos da 

educação, do educador e da família, enquanto elemento transformador e 

influenciador do meio e da família, incentivando o diálogo! 

Pode-se relembrar aqui a importante reflexão de Theodor Adorno e Max 

Horkheimer em “Educação após Auschwitz” sobre o poder redentor da 

autoconsciência, da educação contra a violência, contra a ditadura da cultura 

industrial forjada e idealizada: “Já que a história das perseguições confirma que a 

violência é dirigida especialmente aos socialmente fracos, a tendência é desfazer as 

particularidades e as individualidades.”  

Neste sentido, é como buscar desintegrarem-se as personalidades para que 

não exista uma consciência, mas a voz de quem comanda, sob a imagem fictícia do 

que hoje vemos ser chamado de “customizado”, ou “feito para você”, “com a sua 

                                                           
25

  Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Thumbelina>. Acessado em 05 nov. 2009. 
26

 É importante citar também, o fascínio pela Barbie como modelo deste encanto. Uma das bonecas 
infantis mais populares no mundo, criada em 9 de março de 1959 e produzida pela Mattel. A busca 
das meninas por sua melhor amiga pode ser vista e acentuada em desenhos como a “Barbie e o 
Castelo de Diamante”, lançado em setembro de 2008. Neste desenho, a Barbie tem, pela primeira 
vez, uma amiga inseparável. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Thumbelina
http://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_Março
http://pt.wikipedia.org/wiki/1959
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mattel
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
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cara”. Existe um ar de particularidade, mas não é real. “Ao mesmo tempo em que a 

sociedade integra, gera tendências desagregadoras. A falta de autonomia e de auto-

determinacão são condições favoráveis à barbárie” (HORKHEIMER E ADORNO). 

Quanto menos preparadas, quanto menos autônomas em suas próprias vidas 

e reflexões mais submetidas se tornam as massas. Têm suas decisões delegadas a 

outros e não tomadas por si mesmas, sob a aparência da unidade e da hegemonia 

do bem-estar social. 

 

O único poder efetivo contra a repetição de Auschwitz é a conquista 
da autonomia e o poder para a auto-reflexão e autodeterminação da 
não-participação na barbárie. Agir de forma heterônoma, curvando-
se diante de normas e compromissos de obediência „cega‟ à 
autoridade gera condições favoráveis à barbárie (idem). 

 

 Em nome do Estado, em nome da lei, da nação, da autoridade centrada na 

verdade, homens e mulheres abdicam do privilégio do pensamento e transferem-no 

a outrem sem a clara percepção do que isso significa. Estes se deixam comandar 

imaginando ser parte de algo maior e mais nobre. Porém o comando é de bárbaros 

disfarçados que manipulam as massas alienadas a favor de suas próprias causas, 

dando a elas um pseudo brilho, oferecendo um pseudo orgulho. 

 

A educação pautada pela severidade, pela disciplina é condição 
propícia para a barbárie. A dureza significa indiferença em relação à 
dor. “Quem é severo consigo mesmo, adquire o direito de ser severo 
também com o outro”. Os indivíduos desprovidos de auto consciência 
constituem o caráter manipulador. São pessoas desprovidas de 
emoções, detentoras de consciência „coisificada‟ transformando-se a 
si mesmas e aos outros em „coisas‟. Contra a repetição de Auschwitz 
será necessário estudar a formação do caráter manipulador. 
Identificar o motivo que levou indivíduos em condições iguais a ter 
comportamentos diferentes. É um equívoco entender isso como 
resultado da natureza humana e não como um processo de 
formação. A consciência „coisificada‟ faz as pessoas frias e 
incapazes de amar. Seus „resquícios‟ de amor são dirigidos à 

técnica, ou melhor, aos produtos da técnica.
27 

 

A severidade, que propicia a dureza e incentiva a indiferença, facilita a 

manipulação de alienados reificados (ou coisificados), faz com que a obediência 

irrefletida seja motivo de orgulho do pseudo indivíduo que se entende enquanto 

                                                           
27

  Livro postado na internet. Disponível em: <http://www.scribd.com/doc/7009533/Theodor-Adorno-
EducaCAo-ApOs-Auschwitz>. Acessado em 24 nov. 2009. 

http://www.scribd.com/doc/7009533/Theodor-Adorno-EducaCAo-ApOs-Auschwitz
http://www.scribd.com/doc/7009533/Theodor-Adorno-EducaCAo-ApOs-Auschwitz
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indivíduo se estiver dentro da massa uniformemente organizada e tecnicamente 

funcional.  

A irreflexão ante as imagens dos desenhos animados contribui para a 

repetição do que foi descrito e analisado acima. Um mundo “de faz de conta” que 

transforma a vida em sociedade “num faz de conta real”, em que crianças se deixam 

moldar pelo que são levadas a ver, mas que imaginam não ser o que eles veem na 

TV. Aos poucos, como cidadãos, já não distinguem a imagem do “eu” e do “você”. 

Diversas são as referências bibliográficas28 disponíveis acerca do papel da 

televisão, seja sob a análise da recepção de seus conteúdos e imagens ou do 

impacto que ela exerce sobre a tomada de decisão das crianças, vista como pano 

de fundo destas relações imagéticas. Questões centrais que permeiam boa parte 

destas discussões, tornando-se questões pilares e cruciais da investigação de 

inúmeras reflexões, são: se as crianças, ao assistirem TV, são sujeitos ou objetos do 

que assistem? Em que medida sucumbem ou transcendem ao que veem na TV? 

Entende-se que a TV possa ser realmente um instrumento, um recurso 

pedagógico, educacional e formativo importante para as crianças, mas que, 

infelizmente, ainda não ocupa os currículos escolares e tampouco é objeto de 

análise da maioria dos pais e educadores.  

É importante não ignorar ou minimizar a relevância do desenho animado e 

dos inúmeros temas tratados por ele. Este produto da indústria multicultural pode ser 

um aliado real na construção de um ser humano informado e mais crítico, se visto de 

“forma assistida”, ou seja, acompanhado por alguém (ou “alguéns”) que tenha(m) 

interesse, disposição e possibilidade de, junto às crianças, fazerem uma leitura 

crítica para extrair e refletir sobre as relações que as crianças têm e fazem com o 

desenho, ou seja, a importância da mediação entre desenho animado e 

telespectador. 

Na elaboração deste trabalho a contribuição maior recai sobre a sociedade, 

pois o melhor uso do recurso televisivo e a melhor compreensão de quem sejam 

seus produtores ou autores se dão quando essa informação pode ser apropriada, 

                                                           
28

 Vide textos de FUSARI, Maria F. de Rezende; vide textos de CALAZANS, Flávio Mario de 
Alcântara; vide textos de DORFMAN, Ariel e MATTELART, Armand; ROSENBERG, Bia; vide 
BUCKINGHAM, David, entre outros. 
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para explorá-la conscientemente quanto ao potencial que este meio é, por essência, 

e pela penetração que tem nos lares. 

As crianças assistem a todo tipo de programa, infantil ou não. O desenho 

animado, no entanto, desperta a preferência delas, como constatou Elza D. 

Pacheco, em sua tese em 198529. Este, por sua vez, pode servir a uma série de fins: 

do entretenimento à educação, de comércio à propagação de mensagens 

ideológicas. Pode ser um instrumento lúdico e pedagógico ou ser meio para a 

divulgação de mensagens subliminares30 de extremo refinamento técnico. Desta 

forma, o olhar cuidadoso sobre o desenho animado deve ser preocupação constante 

de todos, crianças, pais, educadores e produtores. 

Para isso, relembra-se o trecho de Adorno que traz a pergunta:  

 

[...] Por isto não pode ser indiferente à opinião pública o que 
acontece efetivamente na tevê em termos de entretenimento, 
informação e educação. A pergunta que se coloca para a opinião 
pública é: como podemos conseguir que o efeito de esclarecimento 
da televisão se amplie e os perigos que ela representa se reduzam a 

um mínimo inevitável. Kadelbach – Talvez o senhor possa detalhar 

melhor sua concepção do "efeito de esclarecimento" da televisão. O 
senhor se refere à parte informativa deste veículo ou entende a 

questão num sentido mais amplo? Becker – Eu diria que a televisão 

pode significar esclarecimento num sentido bastante direto 
(ADORNO, 1995, p. 78). 

 

Que tipos de temas são abordados pelos desenhos animados? Violência, 

consumo, sexualidade, família, medo, espiritismo, ocultismo, adolescência, infância, 

magia, política, lutas, guerras, sociedade, escola... Qual deles poderia ser 

recomendado, de fato, a nossos filhos e educandos? 

Considerando a linha de pensamento de Walter Benjamin, de que as crianças 

também constroem seus mundos levando em conta as histórias e enredos infantis, 

ou ao menos utiliza os seus personagens para suas identificações, compreende-se 

que a exposição das crianças aos conteúdos televisivos tem importante contribuição 

e influência na sua formação, conscientemente ou não.  

                                                           
29

 PACHECO, Elza Dias. O Pica-Pau: herói ou vilão? Representação da criança e reprodução da 
ideologia dominante. São Paulo: Edições Loyola, 1985. 
30

  Dr. Callazans, Flávio: Segundo ele a mensagem subliminar é a mensagem transmitida através de 
vários meios cujo maior objetivo é não ser percebida conscientemente pelo receptor. Informações 
disponíveis em: <http://www.calazans.ppg.br/>. Acessado em 05 nov. 2009. 

http://www.calazans.ppg.br/


42 

 

As crianças são capazes de interagir com o desenho, entremeando seus 

sonhos e desejando o mundo através deles. Ao se relacionarem com o conteúdo 

dos desenhos animados mostram-se sujeitos interativos, na medida em que, 

segundo Rezende31:  

 

[...] tem influências de diversas qualidades e níveis reunidas pela 
criança a fim de elaborar, recriar, expressar suas emoções, ideias, 
histórias junto aos seus familiares, colegas, professores... trata-se, 
portanto, de uma grande teia de influências de muitas naturezas, 
poderes e procedência. 

 

O desenho é uma destas influências muito relevantes. Por isso é preciso ter 

especial atenção com os elementos televisivos que são tão presentes na formação 

do imaginário e na relação com as imagens. Podemos constatar, de fato, que “as 

crianças “são culturalmente condicionadas, até o ponto em que não conseguem 

expressar seus sentimentos sem a mediação de suas personagens favoritas” 32. 

Na sociedade espetacular esta mediação é cada vez mais profunda – e, 

paradoxalmente, produz superficialidade. A distinção entre histórias, realidade e 

artifício, entre experiência e ficção, fica cada dia mais complexa e tênue, 

especialmente em função da sociedade midiatizada, na qual identidade e imagem se 

confundem, graças à relação exacerbada com as imagens propagadas e 

propagandeadas na televisão, internet e outras mídias. 

Segundo Montigneaux (2003): 

  

A imagem toca a afetividade da criança. A imagem toma bem cedo 
um lugar importante na vida da criança. É pela imagem, antes 
mesmo de saber ler, que a criança toma contato com o ambiente à 
sua volta. A capacidade de entender as imagens é, além disso, muito 
precoce na criança. Desde as primeiras semanas de vida, os 
mecanismos sensoriais estão suficientemente ativados para permitir 
ao bebê distinguir qualquer imagem. Mais tarde, a criança recebe 
todos os dias imagens provenientes de todos os lados, das histórias 
em quadrinhos, da televisão, de cartazes, de jogos de vídeo, etc. São 
as imagens, e não as palavras que constituem suas primeiras 
recordações [...] A imagem é lugar de representação [...]. 

 

                                                           
31

 REZENDE, Maria F. de. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. São Paulo: Pioneira, 2002. 
32

 ARMSTRONG, Alison; CASEMENTE, Charles. A Criança e a Máquina. Porto Alegre: Artmed, 2001, 
p. 155. 
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Neste espaço de relação entre a imagem e as crianças há lugar para que elas 

transformem a imagem, mas há muito espaço também para que a imagem 

transforme as crianças em formação. Por esta razão, ter clareza e consciência do 

que as crianças assistem e como se relacionam com as imagens é tão necessário e 

importante. 

Buscou-se investigar se o desenho animado pode contribuir para uma leitura 

crítica da sociedade, o que pode ser observado especialmente através da análise de 

“The Jetsons”, sendo possível refletir como se dão as relações entre seres humanos, 

máquinas e objetos a partir do imaginário fundado no desenho animado e na 

ideologia apregoada. Esta análise serve para deixar claro que o desenho animado 

pode e precisa ser visto como um instrumento a serviço da sociedade do espetáculo 

e que precisa ser analisado para que a reflexão deste sirva para além do 

entretenimento.  

É possível ver no desenho um espectro da sociedade e esta análise, se 

constante e contínua, favorecerá o discernimento de pais e educadores, criando 

uma audiência mais refinada e que exige uma melhor programação televisiva. O 

diálogo e reflexão acerca deste tema propõem conhecimento relevante acerca das 

crianças, dos desenhos propriamente ditos, da cultura e da sociedade. 

É preciso compreender que o desenho animado pode ser, em muitas 

medidas, “desanimado”, pois pode não ser, em sua totalidade, adequado para o 

entretenimento, visto que as crianças, em geral, não têm amadurecimento e 

instrução suficiente para compreender as nuances do mesmo. De uma forma ou 

outra absorvem conteúdo e mensagens que passam a fazer parte de seu cotidiano, 

nas brincadeiras, nas histórias, mesmo que os pais não queiram, mesmo sendo 

saudáveis ou não. 

A TV como qualquer outra instância ou recurso na vida das crianças, deve ser 

cerceada de cuidado e análise, justamente por estar muito próxima delas, fazendo-

lhes companhia por longos períodos diários (cerca de 4 horas e20 minutos, 

conforme estudos) ou, ainda, ser a única opção de lazer.  

Conversar sobre ela, partilhar os programas, dramatizar o que nela se assiste 

pode dar, à família e à escola, informação e preparo sobre o mundo das crianças ou, 

ao menos, do mundo que a assedia.  
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Além disso, o despreparo do telespectador adulto e infantil deve ser levado 

em conta, pois muitas vezes é ele, junto à desatenção, que não propiciam um 

diálogo sadio e crítico, mas permissivo e irrefletido.  

Apesar do tempo a que inúmeras crianças são expostas à televisão em todo o 

mundo, não é possível afirmar de maneira clara e universal o quanto elas são direta 

ou indiretamente influenciadas, nem que tipo de influência é exercido. Não é 

possível, sequer, mensurar o percentual de responsabilidade ou até mesmo desta 

influência.  

 

 

2.2 A AUDIÊNCIA E O DESENHO ANIMADO 

 

 

Nesta análise já se discorreu brevemente sobre a televisão e agora utilizar-se-

ão, como referencial principal, as discussões organizadas por Omar Rincón num 

livro que analisa a “Televisão pública: do consumidor ao cidadão” 33. 

Neste livro, um dos pesquisadores, Guilhermo Orozco Gómez, preocupa-se 

em definir com clareza o que é audiência, nos seguintes termos: 

 

No entanto, face aos meios, e particularmente face à televisão, o 
termo audiência tornou-se sinônimo de um público e de um 
conglomerado de espectadores e carrega, principalmente e às vezes 
unicamente, o significado de recepção de áudio-imagens. 
Esse enfoque em receber propiciou uma cadeia de reducionismos, 
que partem do mesmo conceito genérico de audiências e obrigam a 
esclarecimentos e a acrescentar qualificativos, como o de públicos 
“ativos” ou “passivos”, “críticos” ou “conformistas”, “autônomos” ou 
“alienados”, para poder concretizar o seu significado; ou “tele-
público” ou “público de cinema”, para especificar não apenas o ouvir, 
mas também a visão ou vidência incorporada ao meio (GÓMEZ, 
2002). 

 

 

Ele comenta, também em seu texto, sobre o que chama de “mass mediação 

globalizante”, que faz ampliar os limites dos critérios antes definidos apenas por 

gênero, idade, classe, etnia, trabalho, produção, nível educacional e religião para 

estar dentro de um processo de limites ampliados, privilegiando critérios transversais 

                                                           
33

 RINCÓN, Omar (org.) Televisão pública: do consumidor ao cidadão / Friedrich Ebert Stiftung – 
Projeto Latino-Americano de Meios de Comunicação, 2002. 
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que “ao mesmo tempo diferencia, segmentos a partir de consumos simbólicos e 

gostos, enfatiza e privilegia o jogo de subjetividades, sensibilidades, emoções, 

gratificações e prazeres” (GÓMEZ, 2002). 

Salienta, em segundo lugar, que ser audiência “modifica o vínculo 

fundamental entre os sujeitos sociais”, ou seja, a relação com os ambientes, 

acontecimentos, fontes de informação, as instituições, autoridades, poderes. São 

relações modificadas, suplantadas, crescentes. São mais amplas e diferenciadas. 

Reconhece que a televisão é um instrumento, um suporte midiático que tem 

virtudes intrínsecas como um meio que possui instantaneidade, verossimilhança e 

evidência visual. Que, colocada diante dos olhos do telespectador para se 

naturalizar, vai invadindo os modos de percepção, apropriação, produção e 

circulação de saberes, conhecimentos, juízos, atitudes, pensamentos, mas que 

também transforma os usos sociais do percebido, apropriado e produzidos pelas 

audiências. 

Num outro item, o terceiro, salienta que: 

 

[...] as audiências não apenas estão à deriva, como veem sua 
ancoragem no real tornar-se difusa, movediça, imprevisível, o que 
provoca um processo inflacionário de dispersão-reencontros, com 
ligações em „não lugares‟ que tornam deslocadas e intempestivas a 
sua inserção no fluxo cotidiano34. 

 

O desafio, portanto, é encontrar um sentido de multiplicidade de elementos, 

de mediações, que contribui para o entendimento das audiências. Para isto, ele 

define quatro esferas que chama de “dimensionalidade quádrupla da televisão”: a 

linguagem televisiva, o “mediatismo” da televisão, sua tecnicidade e a 

institucionalidade. 

A TV, os desenhos animados e inúmeros outros produtos midiáticos 

fornecidos pela indústria cultural da sociedade do entretenimento, em que as 

crianças estão inseridas, não são mais passíveis de simples proibição por pais ou 

educadores, como talvez fosse há alguns bons anos.  

Atualmente a sociedade está, contínua e crescentemente, imersa, mesclada e 

entremeada “nas e pelas” imagens. Além disso, o acesso aos desenhos animados e 

suas ramificações está em todos os lugares, seja no aparelho televisivo, 

                                                           
34

  Televisão Pública: do Consumidor ao Cidadão. pp. 240 e 241. 
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computadores, internet ou materializada em diversos tipos de produtos.  

Assim, a análise do desenho e da relação deste com as crianças precisa ser 

(ou poderia ser) um processo parceiro entre crianças, sociedade, pais, educadores e 

todos aqueles que estão inseridos no mundo e no mercado infantil. 

Está cada vez mais evidente que desligar a TV não significa que as crianças 

não terão contato com o desenho e tampouco é a proposta deste trabalho de 

pesquisa. 

Dia a dia, o desenho e a TV podem ser consumidos das mais diversas 

formas, seja no desdobramento material (em roupas, acessórios, brinquedos etc.), 

nas brincadeiras entre amigos, na temática das festas de aniversários, no mundo 

dos games, alimentos, computador, pois, de modo geral, é mais eficaz conhecer os 

desenhos e conversar sobre eles que imaginar que se possa proibi-los, ignorar ou 

esconder a indústria cultural que oferece estes produtos televisivos às crianças por 

onde elas passeiam ou se entretenham. 

Hoje, mais do que antes, parece que tudo pode ser visto ou realizado pela 

televisão à medida que existe uma projeção na qual o fazer do outro “me realiza”, 

como se “eu mesmo” fizesse! Tudo pode ser mostrado ou visto através de uma 

“caixa” ou “plano” de diversas cores, que emite sons e imagens, sejam elas digitais, 

em 3D ou projetadas em partículas de ar, sem precisarem de uma tela ou “caixa”! A 

imagem parece realmente estar à frente, relacionando-se com o espectador, dizendo 

a ele o que fazer, gostar, desejar ou consumir. 

Dos jornais informativos aos reality shows e novelas, a “caixa” proporciona 

uma visão a distância cada vez mais perfeita e instantânea, que permite ao 

espectador sentir-se protagonista! Além disso, a TV tem seu alcance 

exponencialmente aumentado a cada segundo pela internet e por seus inúmeros e 

múltiplos acessos e conexões. 

Neste trabalho realiza-se uma análise focada em um produto cultural 

específico: o desenho animado, que se mostra bastante relevante social, histórica e 

educacionalmente no universo infantil. 

O desenho animado, enquanto produto multicultural tem diversas 

características que tornam sua análise especialmente essencial. Algumas seguem 

listadas abaixo:  
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 A dimensão dos valores e projetos envolvidos na produção televisiva de um 

desenho animado;  

 As cifras vultosas que giram em torno do mercado infantil e, portanto, 

fazem deste veículo importante fonte de acúmulo de capital;  

 O aparente desconhecimento dos valores e importância deste meio por 

parte dos pais e educadores;  

 Muitos pais, professores e educadores desconhecem o conteúdo, enredo, 

histórias, personagens e as mensagens dos desenhos;  

 As próprias características de certos desenhos animados transmitidos em 

horários diversos (violência, conceitos, sexualidade, consumo etc.); 

 A tremenda máquina mercantilista e consumista que está inserida em uma 

sociedade, numa ideologia e em conceitos; 

 A quantidade de tempo que as crianças passam assistindo à televisão e 

em especial aos desenhos animados.  

 

Além disso, é multicultural e, ao mesmo tempo, glocalizado35, ou seja, é 

globalizado e local ao mesmo tempo. Tem sua dimensão local, mesmo sendo uma 

produção oriunda de uma cultura global. Restitui à globalização sua realidade 

multidimensional, mas cristaliza, conserva e valoriza a interação entre o produto 

global e a cultura local. 

Este trabalho teve início, sobretudo, pela consciência de que a “televisão de 

qualidade”, parafraseando Arlindo Machado36, tem um potencial educativo, 

instigante, interessante, muito relevante e rico, do ponto de vista de suas 

possibilidades. Além disso, é um recurso informativo e formativo de primeira ordem.  

O desenho animado é também consumido de outras formas, além da 

televisão, uma vez que pode ser emitido via internet, comercializado ou mesmo 

criado por alunos e professores, telespectadores. 

                                                           
35

 Glocalização: termo de  1980 usado como estratégia mercadológica japonesa, inspirada 
na dochakuka – palavra derivada de dochaku, que, em japonês, significa "o que vive em sua própria 
terra" –, conceito originalmente referido à adaptação das técnicas de cultivo da terra às condições 
locais. No Ocidente, o primeiro autor a explicitar a ideia de glocal é o sociólogo Roland Robertson. 
Segundo ele, o conceito de "glocalização" tem o mérito de restituir à globalização a sua realidade 
multidimensional; a interação entre global e local evitaria que a palavra "local" definisse apenas um 
conceito identitário, contra o "caos" da modernidade considerada dispersiva e tendente à homologia. 
36

  Arlindo Machado é Doutor em comunicações e professor do programa de pós-graduação em 
comunicação e semiótica da PUC/SP e do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da 
ECA/USP. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Globaliza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Roland_Robertson&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_cultural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homologia
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Existe a conscientização de que o telespectador, o educador, os pais e todos 

os envolvidos neste processo, se devidamente instruídos, sensibilizados e 

informados, podem ajudar a construir uma “televisão” relevante, que não apenas 

entretenha banalmente para vender algo, mas que possa educar, informar e formar! 

Além disso, pode desenvolver telespectadores mais críticos e mais educados, no 

sentido formador e libertador do conceito.  

A afirmação de Arlindo Machado37 pode conduzir a esta reflexão, reforçando o 

esforço desta pesquisa: “[...] a televisão é e será aquilo que nós fizermos dela. Nem 

ela, nem qualquer outro meio, estão predestinados a ser qualquer coisa fixa” 

(MACHADO, 2000, p. 12). 

 

 

2.3 O QUE É O DESENHO ANIMADO? 

 

 

O processo de criação e desenvolvimento do desenho animado ou da 

animação é um conhecimento muito especializado, que não será particularmente 

explorado neste trabalho. Limitar-se-á a um breve apanhado histórico, com algumas 

técnicas do vasto, competitivo e altamente tecnológico campo de estudo de que trata 

a animação. 

Registros apontam que os primeiros esboços do trabalho de animação 

tenham, de fato, começado com “Lanterna Mágica” de Kirchei, datado de 1640, para, 

muito tempo depois, acontecer a chegada do fenascistocópio, em 1832, de Joseph 

Plateau38. É apenas em 1835 que Horner coloca os desenhos dentro de um tambor 

chamado zootrópio.39 

                                                           
37

 MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. 2. ed., São Paulo: Editora SENAC, 2001. 
38

  Joseph Plateau (October 14, 1801 – September 15, 1883) was a Belgian physicist best known as 
the inventor of the stroboscope. Disponível em: <http://www.famousbelgians.net/plateau.htm>. 
Acessado em 25 ago. 2009. 
39

  Zootropo (também conhecido como Zootrópio), criado em 1834 por William George Horner. Trata-
se de um tambor giratório com frestas em toda a sua circunferência. Em seu interior, montavam-se 
sequências de imagens produzidas em tiras de papel, de modo que cada imagem estivesse 
posicionada do lado oposto a uma fresta. Ao girar o tambor, olhando através das aberturas, assiste-
se ao movimento. Disponível em: 
<http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=866&sid=7>. Acessado em 25 ago. 
2009. 

http://www.famousbelgians.net/plateau.htm
http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=866&sid=7
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Joseph-Antoine Plateau, cidadão belga, cria a primeira animação, que trazia o 

galope de um homem sobre um cavalo. Aparentemente um desenho que hoje se faz 

num bloco de papel na escola, mas que, no século XIX, era uma inovação. 

Plateau criou uma espécie de máquina que podia ser girada, fazendo com 

que os desenhos se refletissem e se sobrepusessem num espelho fixo, colado no 

interior, o que gerava imagens em movimento.  

Já em 1892, o francês Charles Émile Reynaud, inventor do Praxynoscópio40, 

aperfeiçoou a técnica de Plateau, montando imagens num “aparelho que projeta na 

tela, imagens desenhadas sobre fitas transparentes”.  

A multiplicação das figuras desenhadas e a adaptação de uma lanterna de 

projeção possibilitam a realização de truques que dão a ilusão de movimento.  

Bem depois, Émile Eugène Jean Louis Courtet, mais conhecido como Émile 

Cohl, criou a primeira animação da história, Fantasmagorie – 1908. Para fazer a 

animação, colocou cada desenho em uma placa iluminada de vidro e depois tracejou 

o desenho seguinte, obtendo cerca de 700 desenhos, que, projetados em 

sequência, davam a noção de movimento. 

Com a invenção do cinematógrafo pelos irmãos Lumiére – cujo aparelho 

projetava, em rápida velocidade, slides sucessivos em uma tela branca, dando a 

sensação de movimento –, muitas técnicas usadas em filmes também passaram a 

ser utilizadas pelos desenhos. 

Em seguida, o norte-americano James Stuart Blackton apresentou o primeiro 

desenho animado do mundo, conhecido por “Fases Cômicas de Caras Engraçadas”, 

filmando uma sequência de desenhos em que cada um dava origem a outro. 

Foi no fim de 1914, em meio ao início da Primeira Guerra, que o norte-

americano Earl Hurd inovou com uma contribuição muito relevante para a técnica da 

animação, e que é ainda usada. Ele começou a utilizar o papel-celuloide, 

semelhante a um plástico transparente. Com isto, o artista podia desenhar cenários 

numa película e personagens em outra, para, então, sobrepô-las.  

Certamente isto economizou muito tempo, material e retrabalho do artista, já 

que o mesmo cenário era utilizado em diferentes filmagens e os personagens 

podiam ser desenhados sozinhos, em várias posições, e aplicados sobre o cenário 

de fundo. 

                                                           
40

  Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Praxynoscópio>. Acessado em 25 ago. 2009. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Praxynoscópio
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Nascem, então, diversas produções de todos os tamanhos. Acontece a 

popularização do desenho animado e sua arte. O Gato Félix41, criação de Otto 

Messmer e Pat Sullivan, estreia na era muda do desenho animado e foi à época, 

1930, a primeira animação a ser transmitida pela televisão. Depois da exibição deste 

muitos outros o seguiram, como Popeye e Betty Boop. 

Foi também com o aprimoramento e desenvolvimento da técnica de Earl Hurd 

que as animações deixaram de ter temática adulta, ganhando, pouco a pouco, as 

demais idades, incluindo as crianças.42 

De qualquer maneira, o desenho animado tem origem remota. Desde os 

primórdios o homem sempre desenhou. Conhecer a cronologia de acontecimentos 

que influenciaram a linguagem do desenho ajuda a entender este mundo tão 

humano. Segundo o Professor Marel43, “aproximadamente há 30 mil anos A.C. 

foram desenhados signos e figuras em grutas paleolíticas e até aqui são os 

primeiros registros do homo sapiens”. 

São inúmeras as formas de animação, técnicas e avanços na produção da 

animação. Assim, as últimas gerações têm crescido com este fenômeno, 

televisionado e consumido de forma crescente em todo o mundo. A sua influência, 

recepção e mensagem são alvos de inúmeras discussões em diversos lugares do 

mundo44. 

Deve-se, aqui, citar o conceito de moral que acompanhava, desde os 

primórdios, o que podia ou não ser veiculado. Exemplo disto foi Betty Boop, que, 

depois de mais de 100 animações, em 1934 foi vítima do Código de Produção, 

censurando a personagem em nome da família americana e da moralidade. As 

roupas provocantes e a sensualidade dos decotes não poderiam mais ser exibidas. 

Os produtores não se intimidaram e cobriram a personagem com roupas colantes 

destacando seus seios e o corpo modelado. Em 1939, proibiram Betty de aparecer 

na TV. 

                                                           
41

  Gato Félix (Felix, The Cat) em 1919. Sucesso em um curta chamado Folias Felinas (Feline Follies). 
42

  Para uma pesquisa rápida ou mesmo exaustiva, conferindo, item a item, ilustrações, animações, 
nomes e referências sobre o desenho animado, a Internet oferece uma linha do tempo, através do 
site de buscas Google. Disponível em: 
<http://www.google.com.br/archivesearch?q=a+história+do+desenho+animado&scoring=t&um=1&nav
_num=20>. Acessado em 25 ago. 2009.  
43

 Disponível em: <http://www.marel.pro.br/>. Acessado em 25 ago. 2009. 
44

  Com respeito ao desenho animado, mais especificamente, seguem outros trechos selecionados do 
site do professor e artista plástico Mário Toschi Maciel, conhecido entre sites e literaturas como Prof. 
Marel. 

http://www.google.com.br/archivesearch?q=a+história+do+desenho+animado&scoring=t&um=1&nav_num=20
http://www.google.com.br/archivesearch?q=a+história+do+desenho+animado&scoring=t&um=1&nav_num=20
http://www.marel.pro.br/
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Atualmente os desenhos iniciais podem parecer muito rudimentares, simples, 

feios e sem graça, mas, em seu tempo, foram grandes avanços de técnica e 

tecnologia, abrindo espaço para o que existe hoje.  

 

 

2.4 JOSEPH BARBERA E WILLIAM HANNA  

 

 

Cabe, neste momento, pontuar com especificidade os criadores do desenho 

animado “The Jetsons” para conhecermos a obra e trabalho destes dois homens. 

Dois fenômenos em seu tempo.  

Joe Barbera e William Hanna deixaram um legado extremamente relevante de 

seu trabalho, que se perpetua em desenhos atuais e na mente de milhões de 

telespectadores por suas produções, diversos prêmios e conquistas.  

O desenho animado tem o poder “quase mágico” de nos fazer lembrar um 

tempo “animado”, não importa o tempo. Há sempre reminiscências de um ou outro 

desenho que vividamente reaparece na mente dos que param um instante para 

pensar naqueles que existem hoje. 

No cinema, em casa ou entre amigos, até raramente na escola, o desenho 

animado sempre foi tema das brincadeiras e rodas de conversa. Qual fosse sua 

história ou enredo, inocente ou não, cada telespectador apreendeu o que pôde do 

trabalho da dupla Hanna & Barbera.  

 “Eles tinham estilos, temperamento e preparo acadêmicos bem diferentes, 

mas foi a soma destas diferenças que trouxe às telas por anos o célebre desenho do 

Tom & Jerry e outros como Dom Pixote, Zé Colmeia, Fred Flintstone, Wally Gator, 

Touché, Matraca Trica, Os Impossíveis, Manda Chuva, Pepe Legal, Penélope 

Charmosa, e muito mais!” 45. Joseph Barbera e William Hanna, juntos, fundaram a 

HB Productions. 

 

 

 

                                                          

                                                           
45

  Texto extraído do livro, The Art of Hanna Barbera, by Ted Sennett. (Trad.). PALHARES, Rodrigo. 
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Figura 1. Hanna e Barbera, criadores de “The Jetsons”. 
Fonte: <http://images.google.com.br>. Acessada em 25 ago. 2009. 

 

A chegada destes dois ao cenário e mercado dos desenhos animados trouxe 

grande impacto. Não apenas para o telespectador, mas para o mercado produtor 

deste tipo de desenho, pois, até o início da década de 60, para produzir um curta 

animado de cerca de dez minutos, como Pernalonga ou Tom & Jerry, eram 

necessários entre 30 a 50 mil desenhos. Era muito dispendioso.  

Mas Joseph Barbera e William Hanna criaram uma técnica especial, batizada 

de “animação limitada46”, na qual uma animação, para ser produzida47 (processo 

hoje que implica no mínimo em roteiro, storyboard, gravação de voz, layout, 

animação, tinta e pintura, pós-produção, além de todo o esforço comercial), utilizava 

apenas dois mil desenhos. Às vezes até menos que isso, barateando 

significativamente os custos da produção48.  

Na ocasião, era um processo bem simples comparado ao que temos hoje e, 

ainda assim, foi um estrondoso sucesso. Os personagens permaneciam estáticos. 

                                                           
46

 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Animação_limitada>. Acessada em 25 ago. 2009. 
“Animação limitada é aquela onde os personagens não são desenhados inteiramente, mas em partes, 
quando são sobrepostas para transmitir o efeito de continuidade do desenho. Esta modalidade 
de animação é muito praticada pelos estúdios de animação comercial: devido à grande economia de 
tempo e dinheiro, proporcionada pela sua implementação”. 
47

 Para mais informação sobre a produção do desenho animado. Disponível em: 
<http://criancas.hsw.uol.com.br/filme-scooby-doo3.htm>. Acessada em 25 ago. 2009. 
48

 Disponível em: <http://baconfrito.com/como-hanna-barbera-dominou-o-mercado-das-
animacoes.html>. Acessada em 25 ago. 2009. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Animação_limitada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Animação
http://criancas.hsw.uol.com.br/filme-scooby-doo3.htm
http://baconfrito.com/como-hanna-barbera-dominou-o-mercado-das-animacoes.html
http://baconfrito.com/como-hanna-barbera-dominou-o-mercado-das-animacoes.html
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Apenas a cabeça se mexia para os lados e a boca abria e fechava para falar. Para 

facilitar e disfarçar os cortes dos movimentos, os personagens possuíam adereços 

no pescoço, como colares e gravatas. Além disso, a dupla criou outra maneira de 

minimizar os custos, adotando um cenário quase fixo, já que o personagem no 

desenho todo geralmente passava pelos mesmos cenários. 

O sucesso e a inovação desta audaciosa parceria trouxeram muitos louros, 

entre eles o de colecionar a façanha de terem, em 1960, emplacado a primeira 

animação da história exibida em horário nobre na TV americana, reinando absoluta 

até 1966: “Os Flintstones”. Seguidos de The Jetsons, Manda Chuva, Johnny Quest, 

Zé Colmeia, entre outros. Scooby-Doo finalmente coroou com enorme sucesso todo 

o processo inventivo deles. 

As décadas de 50, 60 e 70 seguiram com esses desenhos, que mostravam 

problemas do cotidiano da família, não importando quão estranha ela fosse.  

Este mercado, que já era competitivo, ao longo da sua trajetória vai trazer 

concorrentes a William e Hanna, especialmente após os anos 80: Warner, Universal 

e Disney chegam com um modelo próprio de trabalho, com diferente tratamento de 

imagens e de enredos.  

Os novos desenhos tinham enredos semelhantes, se notarmos famosos como 

Frajola e Piu Piu, Papa-Léguas ou Pica-Pau. Em todos havia uma boa dose de 

violência, com um personagem batendo no outro e uma caça incessante entre os 

dois principais, com o caçador, em geral, se dando mal.  

Foi nos anos 80 que se tornou ainda mais acirrada a competição por 

audiência e houve um crescimento enorme deste mercado televisivo. Chegaram ao 

Brasil novos desenhos, como He-Man e os Mestres do Universo, Transformers, 

Caverna do Dragão e Thundercats. O sucesso não era mais por conta da até então 

famosa “perseguição e vitória da caça”. Crescia com sucesso o enredo dos conflitos 

pelo poder, luta entre os personagens, vitória dos bonzinhos, muitas vezes 

finalizadas com um tom moral ou um desfecho que pretendia ser engraçado. 

Mais tarde49, na década de 90, o desenho ganha um adicional humorístico e 

nascem, mais claramente, as sátiras. A violência continua, mas é disfarçada ante um 

                                                           
49

 Inserimos estes parágrafos para, em linhas gerais, mostrar a trajetória de Hanna & Barbera e dos 
desenhos animados. Contaram com informações de livros, sites, blogs e exibição dos desenhos, 
recursos com imensa fonte de vivência e informação, uma vez que esses mesmos sites e blogs são 
livremente editados por pessoas que efetivamente gostam, acompanham e entendem, no caso, os 
desenhos animados. 
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plano pretensamente mais suave e cômico. Um exemplo deste tipo de trabalho é 

Pink Cérebro, Animaniacs, e Freakazoid 50. 

 

 Pinky and the Brain (no Brasil, Pinky e o Cérebro) são dois ratos brancos 

típicos de laboratório que utilizam os Laboratórios Acme como base para seus 

planos mirabolantes para dominar o mundo (sob razão nunca revelada). Cada 

episódio é caracterizado (tanto no início quanto no final) pela famosa “tirada”, 

em que Pinky pergunta: "Cérebro, o que faremos amanhã à noite?" e Cérebro 

responde: "A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pinky [...] Tentar 

conquistar o mundo!" 

 

Depois destes, outros desenhos trouxeram o público adulto de volta, com a 

exibição de Os Simpsons, South Park e o caótico Beavis and Buthead. No final da 

década, houve a invasão de animês, desenhos japoneses que ganharam força com 

a chegada do novo milênio. Pokémon e Cavaleiros do Zodíaco abriram espaço para 

a chegada dos animês. 

 

  

                                                           
50

 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Pinky_and_the_Brain>, 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Animaniacs>, <http://pt.wikipedia.org/wiki/Freakazoid>. Acessada em 25 
ago. 2009. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pinky_and_the_Brain
http://pt.wikipedia.org/wiki/Animaniacs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freakazoid
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3 “THE JETSONS” COMO ESPECTRO DA SOCIEDADE  

 

 

“The Jetsons” foi escolhido por ser um clássico do desenho animado, 

realizado há 47 anos, com o interesse de investigar se de fato o desenho animado 

serve ao estudo da sociedade, mais especificamente da sociedade espetacular. 

Nele encontram-se temas que dizem respeito à família, ao consumo, ao trabalho, à 

tecnologia e ao espetáculo propriamente dito, como será investigado mais adiante 

no capítulo 4.  

A realidade empobrecida e segmentada não percebe as entrelinhas, os 

códigos e os poderes. Os indivíduos contemplam e compram, olham e consomem 

quase que instintivamente as imagens de tudo o que imaginam precisar, de tudo o 

que imaginam querer. 

Para tanto, refletiu-se acerca do desenho animado, tendo em vista a 

possibilidade da observação que percorre os elementos que o compõem (imagem, 

textos, quadros, cores etc.), com atenção especial ao enredo, mensagem, imagens, 

criação e divulgação, tecendo comentários que parecem evidenciar a compreensão 

do desenho como produção cultural da indústria multicultural, como se decidiu 

chamar.  

Multicultural, pois leva-se em conta que este desenho, como tantos outros, é 

produzido localmente, mas televisionado em escala mundial e, neste caso, tem 

aspectos que denotam-no espectro de uma sociedade espetacular, de um tempo 

histórico com nuances do “devir”. 

 

 

3.1 POR QUE “THE JETSONS”?  

 

 

Para cumprir o objetivo desta pesquisa, optou-se por este particular objeto de 

pesquisa, “The Jetsons”, pautando-o nos seguintes fatos e considerações:  

 

 Os Jetsons viviam em uma cidade futurista de 2062, com robôs, aliens, 

hologramas, invenções tecnológicas e uma série de facilidades tecnológicas. 
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O desenho foi criado em associação com a companhia japonesa de animação 

“Toei Animation”; 

 Os Jetsons são um clássico da animação, criado em 1962, por Joe Barbera 

e William Hanna, nos estúdios da HB Productions; 

 Permanece no mundo de imagens, sobrevivendo no imaginário de adultos, 

pais e educadores ainda em 2009, já que fez parte da programação televisiva 

de anos atrás e tornou-se fundamental na formação de adultos de hoje; 

 É constantemente salientado ou citado na mídia ainda em 2009, como 

referência ou alusão ao futuro, à modernidade tecnológica alcançada ou 

desejada; 

 É um desenho que teve número limitado de episódios e até recentemente 

foi veiculado na televisão; 

 É um desenho que ganhou formato de filme em 1987, com “The Jetsons 

meet the Flintstones”, e outro de 82 minutos, em 1990, com temas muito 

contemporâneos, como trabalho, poluição, preservação do meio ambiente, 

ciência e tecnologia; 

 Ainda em 2009, compõe a lista dos 100 melhores desenhos, segundo a 

“TOP 100 ANIMATED SERIES” 51, ocupando o 46º lugar; 

 É um desenho que ganhou inúmeras versões para games por diversos 

fabricantes, podendo-se citar: The Jetsons Ways With Words (Intellivision, 

1984); The Jetsons and the Legend of Robotopia (Amiga, 1990); The Jetsons: 

By George, in Trouble Again (DOS, 1990); The Jetsons: Cogswell's Caper 

(NES, 1992); The Jetsons: Robot Panic (GameBoy, 1992); The Jetsons: 

Invasion of the Planet Pirates (SuperNES, 1994); Jetsons the Computer Game 

(Amiga, 1992); The Jetsons: Mealtime Malfunction (Apple); The Jetsons: 

Space Race; Flintstones Jetsons Time Warp (CD-I, 1994).52  

 É um desenho que prefigurava, em 1962, a sociedade do ano de 2062;  

 Os Jetsons são lembrados constantemente, até hoje, quando o assunto é 

futurismo, seja em revistas, jornais, livros ou nas emissoras de televisão, 

como constatamos em 03 de novembro último, ante o resultado do termo 

“Jetsons em 2009” no site de busca Google: aproximadamente 891.000 em 

0,27 segundos”; 

                                                           
51

 Disponível em: <http://tv.ign.com/top-100-animated-tv-series/46.html>. Acessada em 25 ago. 2009. 
52

 Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/The_Jetsons#cite_note-3>. Acessada em 25 ago. 2009. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Toei_Animation
http://tv.ign.com/top-100-animated-tv-series/46.html
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Jetsons#cite_note-3
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 No carnaval do Rio de Janeiro, em 2009, a Escola de Samba Unidos da 

Tijuca levou Os Jetsons à Sapucaí, num enredo com outros desenhos 

animados, como Flash Gordon.  

 Além disso, em maio de 2007, o diretor Robert Rodriguez negociava com a 

Universal Studios e Warner Bros a filmagem de Os Jetsons em 2009. O 

projeto ainda está sendo avaliado para 2012 e quem sabe seja dirigido por 

novo diretor, Peter Segal. São informações não confirmadas no que tange aos 

prazos, mas reais no que diz respeito ao interesse da Warner e 

movimentação para que o filme seja realizado.  

 A vasta lista de episódios e produções da série ao longo dos anos, cuja lista 

segue abaixo, em títulos originais: 

 

A Primeira Temporada 

Rosie the Robot (9/23/1962)   A Date With Jet Screamer (9/30/1962)  

Jetsons Nite Out (10/7/1962)   The Space Car (10/14/1962)  

The Coming of Astro (10/21/1962)  The Good Little Scouts (10/28/1962)  

The Flying Suit (11/4/1962)   Rosie's Boyfriend (11/11/1962)  

Elroy's TV Show (11/18/1962)   Uniblab (11/25/1962)  

A Visit From Grandpa (12/2/1962)  Astro's Top Secret (12/9/1962)  

Las Venus (12/16/1962)   Elroy's Pal (12/23/1962)  

Test Pilot (12/30/1962)    Millionaire Astro (1/6/1963)  

The Little Man (1/13/1963)   Jane's Driving Lesson (1/20/1963)  

G.I. Jetson (1/27/1963)   Miss Solar System (2/3/1963)  

Private Property (2/10/1963)   Planet Dude (2/17/1963)  

TV or Not TV (2/24/1963)   Elroy's Mob (3/3/1963)  

 

A Segunda Temporada 

The Vacation (9/1/1984) 

Space Bong (Secret Agent Double O-Oh) (9/8/1984)  

Elroy Meets Orbity (9/15/1984)  Elroy in Wonderland (9/22/1984)  

The Swiss Family Jetson (9/29/1984          Winner Takes All (10/6/1984)  

High Moon (10/13/1984)   Team Spirit (10/20/1984)  

Super George (10/27/1984)   Little Bundle of Joy (11/3/1984)  

Dance Time (11/10/1984)   Judy's Birthday Surprise (11/17/1984)  

Hi-Tech Wreck (11/24/1984)   Rip-Off Rosie (12/1/1984)  
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The Mirrormorph (12/8/1984)  Mother's Day for Rosie (12/15/1984)  

Fugitive Fleas (12/22/1984)   Far-Out Father (12/29/1984)  

Astro's Big Moment (1/5/1985)  S.M.A.S.H. (1/12/1985)  

The Cosmic Courtship of George and Jane (1/19/1985)  

Fantasy Planet (1/26/1985)   S‟no Relative (2/2/1985)  

One Strike You're Out (2/9/1985)  Solar Snoops (2/16/1985)  

Rosie Come Home (2/23/1985)  Family Fallout (3/2/1985)  

Instant Replay (3/9/1985)   Haunted Halloween (3/16/1985)  

Future Tense (3/23/1985)   The Wrong Stuff (3/30/1985)  

Judy Takes Off (4/6/1985)   A Jetson Christmas Carol (4/13/1985)  

Dog Daze Afternoon (4/20/1985)  Robot's Revenge (4/27/1985)  

Jetson's Millions (5/4/1985)   To Tell the Truth (5/11/1985)  

Judy's Elopement (5/18/1985)  Grandpa and the Galactic Golddigger(5/25/1985)  

Boy George (6/1/1985)   The Century's Best (6/8/1985)  

Crime Games (6/15/1985)  

 

A Terceira Temporada 

ASTRO Nomical I.Q. (9/1/1987)  9 to 5 to 9 (9/8/1987)  

Invisible Yours, George (9/15/1987)    Father/Daughter Dance (9/22/1987)  

Clean as a Hound's Tooth (9/29/1987) 

 Wedding Bells for Rosie (10/6/1987)  

The Odd Pod (10/13/1987)   Too Many Georges (10/20/1987)  

Spacely for a Day (10/27/1987)  The Jetsons TV Movies 

The Jetsons Meet the Flintstones (11/9/1987)   

 The Jetsons Theatrical Movies  The Jetsons: The Movie (7/6/1990) 

 

“The Jetsons” tem um total de 80 episódios53, com uma toada futurista e bem 

humorada. Aborda temas contemporâneos dentro do estilo “American Way of Life”, 

embora traga algumas questões interessantes com relação ao protagonista, que não 

é um elogiado herói americano ou capitalista, mas um “quase paspalho dependente 

do sistema”, o que remonta à questão do espetáculo. Portanto os Jetsons, ao 

mesmo tempo em que é visto como uma paródia engraçada e futurista da família e 

de um “George” “trapalhão”, pode ser compreendido sob os olhos do desenho 

crítico. 

                                                           
53

  Vide lista em acima. 
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A escolha de “The Jetsons” pareceu adequada para dialogar também com o 

imaginário do educador e dos pesquisadores de hoje (que possivelmente os 

assistiram quando eram menores e talvez não tenham se dado conta das nuances 

descritas neste trabalho) e, ao mesmo tempo, é relevante para pensar a questão do 

alcance do espetáculo, tal como formulou Guy Debord. 

 

 

3.2 QUEM SÃO OS JETSONS? UM PANORAMA  

 

 

Serão vistos, no capítulo a seguir, alguns dos possíveis “Diálogos entre a 

sociedade do espetáculo” e o desenho “The Jetsons”. Analisar-se-á se os conceitos 

teóricos do espetáculo podem ser percebidos nos episódios dos Jetsons pelo olhar 

crítico e treinado no arcabouço teórico de Debord.  

 “The Jetsons” foi ao ar, primeiramente, nos Estados Unidos, no período de 23 

de setembro de 1962 a 03 de março de 1963. Era a história de uma família que vivia 

em uma cidade futurista de 2062, com uma série de invenções e facilidades 

tecnológicas.  

A série original tinha 24 episódios, produzidos entre 1962 e 1963, e foi 

reexibida aos sábados pela manhã por décadas. Pelo sucesso alcançado, novos 

episódios foram produzidos entre 1985 e 1987. Além disso, ainda há merchandising 

sobre a série, que já prefigurou entre os brinquedos distribuídos pela rede de 

lanchonetes McDonalds, além de filmes e peça de teatro. 

O chefe de família é George Jetson, que trabalha três horas por dia, três dias 

na semana. É empregado de um baixinho e tirano chefe, chamado Cosmo Spacely, 

proprietário da companhia Spacely Space Sprockets.  

Um episódio típico, em geral, envolve o Senhor Spacely demitindo, 

recontratando ou mesmo promovendo George Jetson em apenas dois minutos! O 

Senhor Spacely tem um competidor, o Senhor Cogswell, dono da empresa rival, 

Cogswell Cogs. 

Eles vivem num local onde todas as casas e edifícios comerciais estão 

suspensos muito acima do solo, em colunas, num estilo que reflete a arquitetura de 

uma estação espacial. Os carros têm capota conversível transparente e oferecem 
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muitos recursos, além de conversar com os motoristas trazendo informações do 

trânsito, tempo etc. 

O cotidiano é em geral caracterizado pelo lazer cômico, por conta da incrível 

sofisticação e do número incontável de aparelhos “inteligentes” que facilitam a vida 

dos Jetsons ou, ao menos, economizam muito esforços diários. São inúmeros 

episódios que permeiam a questão do trabalho e das problemáticas da família 

Jetsons. 

O dia de trabalho de George consiste, na maioria das vezes, em apenas 

apertar um ou mais botões do computador (dependendo do episódio, ele aperta 

apenas um, ou inúmeros botões em sequência). Em geral, ele aparece reclamando 

de seu trabalho exaustivo, laborioso e das coisas inconvenientes de seu dia, ou seja, 

tudo aquilo que não está de acordo com o que ele gosta e que não viabiliza o “fazer 

nada”. Na maioria dos episódios, termina pedindo a ajuda ou socorro de sua esposa. 

A família tem outros membros. Jane Jetson é a bonita esposa, com corpo 

quase esquelético e extremamente vaidosa. Ela cumpre, nos episódios, o papel 

esperado da esposa subserviente, ou da mulher que não sabe dirigir um carro, que 

não trabalha fora, que deve tão somente cuidar dos filhos e da casa, segundo 

declaração do próprio George em alguns dos episódios.  

 “The Jetsons” mostra uma visão de mulher romântica, consumista, superficial 

e, muitas vezes, tola, porém de quem depende a unidade da família. Ela não 

expressa parecer relevante nem tampouco exerce sobre o marido influência 

marcante, pois ele, em si, nada faz de marcante e quando precisa de algo é por ela 

que chama ou grita por socorro. Desta forma, Jane convive com um homem que 

foge ao ideal de herói americano, mas que condiz com o típico consumista calado 

que é subserviente ao capitalismo industrializado e aparentemente feliz. 

A filha adolescente é Judy, igualmente bonita e magra. Há o genial garoto 

superdotado Elroy. Há também o afetuoso cachorro da família, Astro, que consegue 

murmurar e pronunciar algumas palavras estranhas com um ronronar tipo, “ruh-roh”, 

além de agarrar e lamber George sempre que pode ou consegue. 

Além dos quatro membros da família, e do cachorro, a limpeza da casa é 

tarefa de uma robô chamado Rosie, que aparece em dois dos episódios do original 

feito em 1962, mostrando sua influência com tamanho impacto que, até os dias de 

hoje, reflete-se como objeto de desejo das donas de casa.  
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Basta imaginar como seria interessante que a mulher emancipada (tendo 

direitos e também obrigações) fosse desonerada das atribuições de “lavar, passar, 

cozinha, limpar,” tidas como repetitivas, inferiorizantes, e se limitasse, por exemplo, 

aos cuidados de esposa e de mãe, caso quisesse estes papéis.  

Não seriam mais necessárias disputas legais com a “empregada doméstica” 

ou “diarista” e seus direitos, já que um robô não os possui. Imaginar que não seria 

preciso ter em casa um espaço extra para dormir, ou dar-lhe refeições, já que um 

robô não tem estas necessidades. Sem falar da remuneração, folgas ou 

reclamações. 

Estas facilidades proporcionadas pela evolução da Revolução Industrial 

evidenciam o desejo da “dona de casa” por uma “Rosie,” não apenas em 1962, mas 

especialmente pelo acúmulo de tarefas da mulher na contemporaneidade54.  

Pode-se aludir ao fato de que, desde que foram ao ar, “The Jetsons”, 

mostravam o ensejo de se viver em uma sociedade que tivesse tamanhas 

facilidades, sentindo as influências e motivações que o desenvolvimento industrial 

proporcionava.  

Hoje, em 2010, isso não é diferente, pois, entre outras coisas, precisa-se de 

tempo sem dispêndio. Quem sabe, já por conta disso também, nos episódios dos 

anos de 1980 Rosie ganha mais espaço no desenho animado.  

Ao analisar o desenho animado “The Jetsons” vê-se um espectro claro da 

sociedade da época, que tem seus resquícios no que tange ao machismo, por 

exemplo, ou ao papel da mulher na família e, até mesmo, ao desejo latente de uma 

sociedade vindoura, que, em muitas medidas, nos remete à sociedade presente, 

exatamente como acontece nos desenhos atuais. Não importa, nesta pesquisa, o 

valor do herói ou vilão, mas a análise, decisão ética e consciente do que assistir, 

                                                           
54

 Este desejo não é apenas das donas de casa, nem tampouco é algo do passado. Citamos aqui 
duas notícias retiradas de site da internet entre as inúmeras que podem ser encontradas em uma 
busca rápida. “Robô humanóide e papel eletrônico, de Camila Artoni - Sonho de consumo Robô 
humanóide está perto da realidade. Lembra-se da Rosie, a empregada eletrônica dos Jetsons? Em 
breve você também poderá ter a sua. Um simpático robô, de quase um metro de altura, que está 
sendo desenvolvido pela Mitsubishi promete revolucionar a rotina doméstica e substituir os seres 
humanos no cuidado básico dos idosos”. Robôs podem substituir 3,5 milhões de pessoas no Japão 
até 2025 - Postado por Douglas W. 18 de outubro de 2008. Os robôs podem ocupar os postos de 
trabalho de 3,5 milhões de pessoas no Japão até 2025, afirmou um grupo de especialistas, dizendo 
que isso pode ajudar a evitar a falta de mão de obra que pode se reduzir juntamente com a 
população do país. Um grupo de especialistas, a Machine Industry Memorial Foundation, afirma que 
os robôs podem ajudar a preencher lacunas. Em vez de cada robô substituir uma pessoa, a fundação 
sugere que as máquinas podem ajudar as pessoas a terem tempo para se focarem em coisas mais 
importantes... 

http://tecnoonlinee.blogspot.com/2008/10/robs-podem-substituir-35-milhes-de.html
http://tecnoonlinee.blogspot.com/2008/10/robs-podem-substituir-35-milhes-de.html
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como assistir e para que assistir! 

No decorrer do trabalho são citados inúmeros aspectos do conteúdo de 

alguns desenhos animados que merecem, assim como boa parte da produção 

televisiva, análise crítica por parte do telespectador. Estes desenhos não são por si 

só bons ou ruins, nem culpados ou inocentes.  

No Brasil, “The Jetsons” foi exibido pela primeira vez em 1963, pela extinta TV 

Excelsior, e, apesar dos seus 47 anos de existência, parece ser extremamente atual, 

já que tem ideias muito interessantes especialmente sobre futuro, tecnologia, 

consumo e praticidade.  

Uma das formas de averiguar a atualidade destes temas é também 

comprovada pelas inúmeras vezes em que novamente a palavra “Jetsons” é citada 

na internet, artigos e jornais quando estes temas são trazidos à mídia nas páginas 

de jornal, na arquitetura das casas, na conectividade das telecomunicações ou nas 

facilidades do cotidiano, entre outros.55 

Identifica, como já salientado no trabalho e reforçado aqui, uma sociedade 

consumista, no contexto da crítica do “American way of life56” que, desde os anos 

40, rege a ideologia americana pós-capitalista de facilitar o dia, ou de torná-lo mais 

prático, focado, produtivo e ao mesmo tempo consumível, porque “tempo é dinheiro”, 

segundo frase do norte-americano Benjamin Franklin (1706-1790), que transformou-

se em uma das máximas do capitalismo. 

 “The Jetsons” também mostra a maneira como eram as relações dos 

humanos com as máquinas, ou mesmo a maneira como os humanos eram 

transportados por esteiras, possivelmente refletindo um modelo fordista de 

produção. Ou seja, aquele idealizado pelo empresário americano Henry Ford (1863-

1947), que preconizava um modelo de produção em massa dentro de um padrão de 

racionalização absoluta e cronométrica, de divisão do trabalho, mecanização e 

linhas de montagem.  

E hoje? Como se dão estas relações? O robô ainda é servil e programado ou 

                                                           
55

  Vide um exemplo – Disponível em: <http://www.forbes.com/2007/11/21/innovation-technology-
future-tech-personal-cx_bc_1123jetsons_slide.html>. Acessado em 10 ago. 2009. 
56

 O American way (Português: Jeito ou Estilo americano), também conhecido como American way of 
life (Estilo americano de vida), é uma expressão referente a um suposto "estilo de vida" praticado 
pelos habitantes dos Estados Unidos da América. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/American_way>. Acessado em 10 ago. 2009. 

http://www.forbes.com/2007/11/21/innovation-technology-future-tech-personal-cx_bc_1123jetsons_slide.html
http://www.forbes.com/2007/11/21/innovation-technology-future-tech-personal-cx_bc_1123jetsons_slide.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_portuguesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_América
http://pt.wikipedia.org/wiki/American_way
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já suplanta o ser humano? Poderá ser superior ao humano, criativo57 e treinado (não 

programável)? Já existem previsões de que em 2025 a população de robôs seja 

numericamente maior que a de humanos nos países desenvolvidos.58   

O padrão estético e funcional das casas, que atualmente nos remete às 

“casas inteligentes” 59 ou conhecido e crescente mercado de “automação 

residencial”, também fez dos Jetsons objeto deste trabalho, em vista da sua 

atualidade temática.  

Mesmo em 2010 ainda estamos distantes da realidade encontrada e 

prefigurada na moradia em órbita, onde vivia a família Jetsons no seriado de 1962, 

ainda que tenhamos em vista previsões para acomodação de 350 pessoas em 

hotéis especiais, marcadas para 203560. 

Há nuances e cenários acerca da “aparente” pouca relação interpessoal entre 

as pessoas ou mesmo a falta de “toque” entre os membros da família (poucos 

episódios trazem toques ou beijos), exceção feita ao cachorro Astro, que pula sobre 

o dono, George Jetson, derrubando-o da esteira e lambendo-o assim que chega do 

trabalho, a fim de demonstrar sua alegria.  

Vale apontar, no que tange ao toque, que Adorno e Horkheimer, em “Dialética 

do Esclarecimento”, abordam a questão do adoecimento do contato, em que, para 

eles, o mundo sucumbirá aos desencantos dos desafetos trazidos pela eficiente 

alienação dentro da qual caminham incautos os pouco esclarecidos seres humanos, 

imersos e dentro “da frieza que a tudo penetra61”.  

Na análise feita no quarto capítulo, listando episódio a episódio, elucidada 

através da transcrição das falas e das imagens, busca-se a desconstrução do texto 

para enxergar além da tela, além da imagem. 

                                                           
57

  O texto “The Automation of Invention”, da revista World Future Society Special Reports, na página 
1 (novembro e dezembro de 2009), mostra como os robôs podem ser preparados para dar soluções 
criativas aos desejo, ordens e linguagens oferecidas pelo ser humano. Seriam tecnologias que 
automatizam o processo criativo basicamente de duas formas, gerando e avaliando as invenções da 
máquina até chegar num produto satisfatório, ou seguindo uma sequência de comandos e regras 
para desenhar um produto ou processo que chegue ao produto ou solução desejada. 
58

  Revista World Future Society Special Reports, de novembro e dezembro de 2009, na página 17. 
59

 Site: “Cresce mercado de casas inteligentes”. Disponível em: 
<http://www.baguete.com.br/noticiasDetalhes.php?id=2941 Acessado em 10 ago. 2009. ou “Os 
Jetsons paulistanos” Disponível em: 
<http://vejasaopaulo.abril.com.br/revista/vejasp/edicoes/2012/m0130879.html>. Acessado em 10 ago. 
2009. ou “Tecnologia cria apartamentos inteligentes“. Disponível em: 
<http://casa.ig.com.br/noticia/2008/08/15/tecnologia_cria_apartamentos_inteligentes_1555003.html>. 
Acessado em 10 ago. 2009. 
60

  Revista World Future Society Special Reports – idem. 
61

  Apenas uma citação sem maiores esclarecimentos ou aprofundamentos do trecho de Minima 
Moralia. BICCA, Luiz Eduardo (Trad.). São Paulo, Ática, 1992. 

http://www.baguete.com.br/noticiasDetalhes.php?id=2941
http://vejasaopaulo.abril.com.br/revista/vejasp/edicoes/2012/m0130879.html
http://casa.ig.com.br/noticia/2008/08/15/tecnologia_cria_apartamentos_inteligentes_1555003.html
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O autor Guy Debord foi escolhido para abarcar a análise da sociedade 

espetacular porque sua obra, “A Sociedade do Espetáculo”, surge na mesma 

década que o desenho e posiciona-se em um lugar crítico. Enquanto Debord faz a 

crítica, “The Jetsons” figura como reprodução da sociedade capitalista pela 

imaginação do futuro (já que remete a 2062), perpetuando-se como ideologia 

espetacular.  

Em episódios como “Miss Sistema Solar”, “TV ou não TV”, “Férias em Las 

Vênus”, “A chegada de Rosie” e “Homenzinho”, lança-se, através do desenho, um 

olhar sobre as questões da contemporaneidade. Estes episódios tratam de assuntos 

como a beleza, a tecnologia, a relação do espectador com as imagens televisivas, o 

consumo desenfreado pelo supérfluo e a importância dele na vida das pessoas que 

não sabem viver sem os objetos e as máquinas que consomem.  

Ao observar o desenho, são feitas considerações críticas acerca da 

sociedade nele posta, como, por exemplo, no episódio “Miss Sistema Solar”, que 

identifica a relação de George Jetson com a imagem de beleza e entretenimento 

vendida pela TV, na pessoa de uma personagem chamada Gini. No episódio, o 

protagonista George ignora a beleza da própria esposa, Jane, o que, por sua vez, 

nos faz lembrar a primeira tese de Debord (1967).62 

 

Tese 1 
Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições 
modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de 
espetáculos. Tudo o que era diretamente vivido se esvai na 
representação. 63 

 

É neste episódio que a vencedora do concurso de beleza é a própria Jane 

Jetson. Ela vence o concurso numa versão mascarada. Eleita pelo próprio marido, 

que não sabe quem ela era, já que desfilou mascarada. Mais uma vez remetemos a 

Debord, em uma de suas teses mais citadas:  

 

Tese 4 
O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social 
entre pessoas, midiatizada por imagens. 64 

 

                                                           
62

  Disponível em: <http://www.geocities.com/projetoperiferia4/se.htm>. Acessado em 10 ago. 2009. 
63

  Disponível em: <http://www.geocities.com/projetoperiferia4/se.htm>. Acessado em 10 ago. 2009. 
64

  Disponível em: <http://www.geocities.com/projetoperiferia4/se.htm>. Acessado em 10 ago. 2009. 

http://www.geocities.com/projetoperiferia4/se.htm
http://www.geocities.com/projetoperiferia4/se.htm
http://www.geocities.com/projetoperiferia4/se.htm
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Durante todo o trabalho as ideias de Debord são contrapostas com as 

imagens do desenho animado “The Jetsons”, para decompor o conteúdo, analisando 

sob a ótica do espetáculo, levando em consideração o diálogo permanente entre o 

contexto atual, os aspectos históricos e as nuances do devir, do futuro, refletindo o 

tempo histórico da animação em questão. 

Nesta empreitada e trabalho crítico a busca é pelo contraponto com a 

realidade vista em nossos dias. Este diálogo se dá entre as imagens do desenho 

“The Jetsons” e a interpretação crítica da Sociedade do Espetáculo e da sociedade 

atual. 

A conclusão da pesquisa dar-se-á quando observarmos se o conteúdo do 

desenho animado pode ser um recurso para analisar a sociedade em que vivemos, 

suas vicissitudes e intempéries, suas práticas e necessidades e o quanto serve à 

prática educacional como meio para refletir acerca dessa sociedade espetacular 

cada vez mais multicultural, cada vez mais mundial, no sentido de unificação das 

audiências e valores. 

 

 

3.3 SINOPSE DOS EPISÓDIOS 

 

 

 No contato pessoal com a Dra. Liana Gottlieb, fui apresentada a uma forma 

muita rica de detalhamento do discurso. A análise quadro a quadro dos quadrinhos 

da “Mafalda” inspiraram e nortearam a inserção neste trabalho da decupagem 

também vista em “Mafalda vai à escola - A Comunicação dialógica de Buber e 

Moreno na Educação, nas tiras de QUINO (Liana Gottlieb)65”. O objeto da Dra. 

Liana, descrito abaixo, seguiu percurso diferente deste trabalho, mas a forma de 

observá-lo foi assemelhada por sua riqueza na obtenção dos detalhes, variações e 

análises: 

 

“Para desenvolver minha pesquisa (de mestrado, em 1992) escolhi as 

HQ – Histórias em Quadrinhos –, tiras desenhadas, vivas e em 

movimento, desencadeadoras do nosso tônus vital, imaginação e 

fantasia, que carregam a conotação do proibido, o receio dos pais e da 
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escola em relação a sua leitura: “O que será que essa criança vai ser 

quando crescer, se ela ficar lendo muita HQ?”. Elas contêm também o 

proibido da sexualidade (da excitação) que a meu ver é um ótimo 

passaporte. As HQ mexem também com a visão, a imaginação e com o 

sentir, e mesmo sendo um desenho estático dá a sensação de 

movimento, de coisa viva. Uma das vantagens das HQ em relação à 

TV é que nas HQ temos o tempo e o espaço para elaborações mentais 

e manifestações corporais.  

  

ELROY NA TV 

 

Figura 2. Quadros do episódio Elroy na TV.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 2. 

 

O desenho começa mostrando a “Produções de TV Asteróides”. Alguns 

homens, enfadonhamente reunidos de forma jocosa, começam a listar os temas dos 

programas que já foram ao ar: “[...] geometria, animais? química? educativo?” E 

então o presidente pergunta:     

“– Mas o que aconteceu com o entretenimento?” 

“– Nossa missão tem sido educar o povo.” 

“– Vocês os educaram tanto, que ficaram inteligentes, espertos demais para 

ver TV.” 

 

Figura 3. Quadros do episódio Elroy na TV.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 2. 
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Concluem que programas de médicos são tentadores, mas como as 

enfermidades acabaram esta é a razão pela qual passaram a veicular programas 

educativos. Sem ideias e depois de uma conversa muito rápida, resolvem logo sair 

para o almoço. 

O presidente e mais três escritores são recebidos por uma recepção “auto 

falante” em um cassino, imaginando que lá possam ter novas ideias. Embora seja 

um cassino, o encontro é ao ar livre e isso é salientado como bom para novas ideias. 

Ainda assim, envoltos de tecnologia, o “ar puro e a paisagem natural”, remontam à 

ideia de inspiração. 

No caminho sobrevoam paisagens aparentemente naturais e outras criadas e 

montadas (há episódios nos quais os jardins são holográficos, como no Filme dos 

Jetsons). Pedem uma mesa para quatro e são transportados para o terraço (não 

precisam andar). A garçonete robô anota o pedido. A garçonete é uma mulher e 

bastante magra, dentro do padrão desenhado para as “mulheres boazinhas” e bem 

vistas do desenho. 

 

 

Figura 4. Quadros do episódio Elroy na TV.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 2. 

 

A vista que têm do terraço no qual almoçam é de um parque real e arborizado 

(não um holograma, como em outros episódios). Eles avistam Elroy e Astro 

brincando e consideram isso uma graça. É uma ideia. Algo diferente, inusitado e 

divertido e que tem “calor”. Resolvem fazer uma série educativa com o cão e o 

menino, pois consideram educativa a ideia de que tratar bem seu cão garantirá que 

ele não morda.  
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Figura 5. Quadros do episódio Elroy na TV.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 2. 

 

Neste ínterim, Jane, mãe de Elroy, sintoniza os dois, Astro, o cão, e seu filho, 

para que voltem para casa, e eles obedecem prontamente. O presidente, de maneira 

invasiva e obcecada, persegue-os até em casa. O garoto e seu cão são um ótimo 

entretenimento, na opinião dele. 

Assim que Elroy e Astro chegam em casa, Jane ouve a campainha e, pelo 

interfone, identifica um visitante que também pode ser visto pela porta translúcida 

(não um olho mágico ou câmera). O “visitante” identifica-se como o Sr. Transistor, 

presidente da Produções de TV Asteróide. Em princípio, Jane diz que não assiste 

mais à televisão, pois ficou muito complicada e não está interessada em educação.  

 

 
Figura 6. Quadros do episódio Elroy na TV.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 2. 
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Quando diz que não assiste mais à televisão é perguntada sobre o motivo, e 

ela diz que não se fazem mais programas de “cowboy” e de médico. O presidente, 

então, diz que tem coisa melhor a oferecer e pede para entrar.  

Jane permite e ambos concordam que não querem programas educativos. O 

presidente conta sua ideia sobre um programa com Elroy e Astro e Jane fica muito 

feliz com a ideia de seu filho ir para a televisão. Neste instante a televisão passa a 

ser um objeto de realização, já que o filho poderá tornar-se uma celebridade 

televisiva, embora ele não reaja à ideia com o mesmo entusiasmo. 

 

 

Figura 7. Quadros do episódio Elroy na TV.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 2. 

 

Imediatamente pergunta a Elroy se ele e Astro querem ser o “Garoto Espacial 

Zoom e seu Cão”.  Ao que ele responde, “sim”! O Sr. Transistor diz que ele é um ator 

maravilhoso (sem sequer tê-lo visto encenando). O que ele vivia com Astro no 

parque era real, não encenação.  

O presidente da emissora prontamente oferece a ela o contrato para que, ao 

ser assinado, eles comecem imediatamente. Jane resolve contar a George, que, 

neste episódio, não está apenas apertando um botão, mas ditando uma carta com 

ajuda de uma robô programada para tomar café a cada dez minutos. 

 

 

Figura 8. Quadros do episódio Elroy na TV.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 2. 
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Figura 9. Quadros do episódio Elroy na TV.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 2. 

 

Assim, a cada dez minutos George fica à espera da robô (fazendo nada) para 

poder terminar de escrever, até que o chefe de George, o Sr. Spacely, chama-o aos 

berros, como de costume, pela televisão ou monitor.  

 

 

Figura 10. Quadros do episódio Elroy na TV.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 2. 

 

Muito agitado, George acha que terá um aumento, mas, na verdade, recebe 

uma bronca, sendo chamado de empregado relapso por seus muitos erros nos 

relatórios (raro Jetson ter outra ocupação além de apertar botões e quando a tem 

normalmente não obtém sucesso). É ameaçado sobre o uso da influência do chefe 

na diretoria para que reduzam seu salário e recebe a ordem de trabalhar durante a 

noite para corrigir os erros. 
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Figura 11. Quadros do episódio Elroy na TV.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 2. 

 

Naquela mesma hora George recebe uma chamada particular de videofone. 

Uma chamada particular, mas que acontece dentro do escritório do chefe e na 

presença dele, depois de ele dizer o quanto não gosta que empregados recebam 

ligações pessoais no trabalho. Robotizando os empregados humanos. 

Jane conta tudo para ele. Diz também que o menino vai ganhar 5000 por 

semana.  George, de tão feliz, sai comemorando no escritório. O chefe, que tinha 

acabado de demiti-lo, tenta chamá-lo novamente para o trabalho, oferece benefícios 

(como a não redução do salário, em tom de piada), mas George já está obcecado 

pela ideia de ser empresário do filho.  

O Sr. Spacely conta à própria esposa sobre o ocorrido (o programa de TV de 

Elroy e Astro) e ela fica furiosa, pois, a seu ver, o marido teria deixado um 

empregado passar à frente e um empregado ser “dar bem”. A esposa megera é 

retratada numa forma mais “gordinha” e austera.  

 

 

Figura 12. Quadros do episódio Elroy na TV.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 2. 

 

Ela diz que Arthur, filho do casal, é muito talentoso e não estava na TV. O 

próprio Arthur, presente à conversa, rapidamente diz que é muito melhor do que 
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Elroy e começa a exibir o seu cachorro, Zero. A esposa começa a exigir que Cosmo, 

seu marido e chefe de George, coloque o filho na TV também.   

Em uma mudança de cena aparece Judy, a filha de Jane, querendo conversar 

enquanto ela trabalha nos afazeres domésticos. Judy quer saber se de fato é 

verdade que o irmão, Elroy, vai trabalhar na TV. Ela não gosta da ideia, até que 

percebe que também pode ir para a TV por ser irmã de Elroy e começa a adular o 

irmão.  

 

 

Figura 13. Quadros do episódio Elroy na TV.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 2. 

 

Elroy diz que não adianta ela ficar adulando-o, porque ela não será da TV 

como ele.  

 

Figura 14. Quadros do episódio Elroy na TV.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 2. 

 

Judy, então, admite que está com ciúme e chora. Na cena seguinte, George 

chega à TV Produções e inicialmente é bem recebido, até que começa a fazer suas 

muitas solicitações: quer um carro para o filho, pois não quer que ela tenha 

complexo de inferioridade ao andar, com todo o elenco, no ônibus espacial. 
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Figura 15. Quadros do episódio Elroy na TV.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 2. 

  

George também começa a dar sugestões no script, sem sequer ter sido 

requerido para tal. O encarregado pede que George pare da fazer sugestões 

insuportáveis, até que o presidente inventa um papel para George no programa de 

Elroy. 

 

   

Figura 16. Quadros do episódio Elroy na TV.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 2. 

 

George é colocado “numa fria” e o presidente faz isso para evitar suas falas 

insistentes, mas ele acha que está sendo presenteado. Ele será o “cientista maluco” 

do programa. George acha que vai aparecer nas cenas, mas isso não acontece de 

fato, pois ele apanha de um robô sempre que aparece.  Então, decide se demitir, 

pois não quer mais “apanhar”. Elroy também decide sair do programa e ir para casa 

assistir televisão. 
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Figura 17. Quadros do episódio Elroy na TV.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 2. 

 

 

 

Figura 18. Quadros do episódio Elroy na TV.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 2. 

 

Eles encontram o Sr. Spacely, que pede espaço para o filho dele, em vista da 

insistência de sua esposa. George apresenta Cosmo e seu filho ao diretor do 

programa, como se estivesse fazendo a ele um grande favor, e ainda dá uma dica 

ao Sr. Spacely para que dê muitas sugestões.  

O diretor os recebe com a seguinte fala: 

 “– Ah, por que não, afinal um menino é sempre igual a outro menino”.  

Então o presidente e seu assistente repetem a cena do cientista maluco com 

Cosmo, exatamente como George havia previsto, já que o Sr. Spacely chegou 

querendo mudar tudo no programa. De tanto apanhar, ele também desiste desta 

história de show na televisão. De certa forma, é como se apanhasse da televisão por 

ter ideais na televisão. 
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A CHEGADA DE ROSIE 

 

Jane já estava cansada de tantas tarefas no lar. Queixava-se que todos os 

seus aparelhos estavam velhos ou com problemas. Toda a família também 

reclamava de alguma coisa: comida, aparelhos etc. 

 Jane exercita seus dedos pela manhã. Não exercita o corpo todo. Nesta 

sociedade dos Jetsons não apenas o dedo de George era, de fato, quem operava as 

máquinas, mas também os afazeres domésticos se resumiam à tarefa para os 

dedos. Tudo é tão mecanizado que bastava um botão e um dedo. 

 

10 

00:01:26,903 --> 00:01:30,600 

Agora, quero para cima. Quero dizer, queixo, 

Mexam estes dedos! 

 

11 

00:01:30,774 --> 00:01:33,334 

Prontos para o exercício “de apertar botões com o dedo”? 

  

Logo após a ginástica, Judy quer sair e, ao falar com Jane, esta afirma que, 

para isso, ela deve pedir ao pai. Se ele consentir, ela poderá ir aonde deseja. Judy, 

espertamente, fala com o pai enquanto ele dorme, recebendo o  consentimento para 

o que ela quer. Ela ouve o que quer e a mãe também consente. 

Judy, feliz, elogia a mãe, que mostra não ter entendido o elogio feito. Judy diz 

à mãe que aprendeu o que sabe com os mais velhos. Jane afirma ter apenas 33 

anos e não quer ser comparada por elogios ultrapassados. 

 

21 

00:01:58,301 --> 00:02:01,270 

Ok, tudo bem.  

Se seu pai, disse sim. 

26 

00:02:13,049 --> 00:02:15,745 

– Papai disse sim. 

– Então tá bom. 

22 

00:02:01,437 --> 00:02:03,428 

Ah! Ele dirá.  

27 

00:02:15,919 --> 00:02:18,752 

Meu, você tá louca?. 

23 

00:02:04,307 --> 00:02:07,572 

Papai? Papai? Papai você está 

dormindo? 

28 

00:02:18,922 --> 00:02:22,085 

Louca? Me diga, isso lá é uma coisa legal para dizer a 

sua mãe? 
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24 

00:02:08,344 --> 00:02:10,107 

Sim. 

29 

00:02:22,258 --> 00:02:24,488 

Claro. Eu vi isso numa história dos antepassados. 

25 

00:02:10,880 --> 00:02:12,711 

Obrigada, papai. 

30 

00:02:24,661 --> 00:02:27,630 

Era assim que os adolescentes diziam eu te amo. 

Lembra?  

31 

00:02:27,797 --> 00:02:30,732 

Não seja espertinha. Você sabe que eu só tenho 33 

anos. 

Quadro 1. Legenda Original.  
Fonte: <http://legendas.mysubtitles.org/movie/jetsons-the_610343.html>. Acessada em 25 
ago. 2009. 

 

Então, a mãe oferece a Judy algo para comer, que ela não aceita, pois diz 

estar de dieta, mesmo sendo magérrima. 

 

32 

00:02:30,900 --> 00:02:32,561 

O que você quer de café da manhã? 

 

33 

00:02:32,769 --> 00:02:36,068 

– Nada, obrigada. Estou de regime. 

– Espere um minuto. 

 

Em seguida, Judy mostra a roupa de banho, um “instant stretch” (Estica 

instantaneamente) que é sensacional e moderno. “Basta molhar que os rapazes 

ficam loucos”, diz Judy. E, então, Jane diz: “Ah! Se eu tivesse 15 anos outra vez!”. 

No instante seguinte, Elroy aparece com suas botas especiais. Jane lhe 

oferece alimento e prepara o de sempre na máquina de comida. Elroy agradece à 

mãe e ela diz “Agradeça a Deus, meu filho!”. 

Neste momento ela pergunta ao filho onde está o marido. E como George 

continua a dormir, ela o ejeta da cama! Enquanto isso, Elroy quer mais comida e 

Jane tira-a da máquina, reclamando que sente dores nos dedos.  

Ela não reclama de dores no corpo, pois o trabalho passou longe do uso do 

corpo ou da força física. Sequer tem dor nos pulsos, já que as pessoas passavam 

muito tempo digitando máquinas e computadores. Nos Jetsons a dor é apenas nos 

http://legendas.mysubtitles.org/movie/jetsons-the_610343.html
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dedos, pois são eles que fazem o esforço repetitivo de “apertar”. Este é um “apertar” 

tal como Vilén Flusser66 mostra em a “Filosofia da caixa preta”. Um ato que 

praticamente ninguém compreende a razão de ser dele, mas que produz um efeito 

automático seja o de obter uma foto que muitas vezes não se sabe interpretar (já 

que o ato é mecânico), ou pode ser a obtenção de um produto ou operação pelo 

simples apertar do botão, já tão repetitivo e impensado como se a máquina já fosse 

extensão do corpo.  

Elroy terá na escola aula de elementos, eletrônica e pintura com o dedo! 

(elementar e funcional ao mesmo tempo!) 

Em casa, George aparece com muito sono. Ele é levado pela esteira rolante. 

Tem seus dentes escovados por uma máquina e outras que fazem o que ele 

necessita para sua higiene pessoal. A condução de George é sempre através da 

esteira rolante. 

Enquanto isso, Elroy despede-se da mãe e fala do passeio da escola. Vão à 

Sibéria. Mais uma vez, Jane aperta um botão específico, pré-agendado e 

programado que encaminha o filho à escola de dentro de sua casa, sem que ele ou 

ela tenham que sair ou andar. 

Jane, então, é levada ao George pela esteira. Ele está tomando o café da 

manhã, mas, por conta da máquina estar quebrada, ele toma tudo errado. Come-se 

apenas o que a máquina oferece e, quando ela entrega errado, come-se o que ela 

entrega e não o que se quer. 

Ele relembra que quando casaram Jane cozinhava como a mãe dela. Ela 

defende-se dizendo que não é ela ou seus dedos que têm problemas, mas a 

aparelhagem, que é toda velha e quebrada. Em seguida, a máquina de onde sai a 

comida estoura de uma vez!  

Jane diz que precisa de uma nova, mas ele diz que ainda nem pagaram a que 

estão usando. Pode-se então imaginar? Será que eles são paupérrimos (o que não 

parece) na realidade deles? Ou será que vivem cercados de máquinas inúteis de 

rápida obsolescência e pouca durabilidade?  São quase descartáveis? 

George está certo de que não podem comprar! Ele repete isso inúmeras 

vezes neste episódio. Sai dizendo que o patrão é um “unha de fome”. Ao sair, diz 

                                                           
66

 Vilén Flusser (Praga, 1920-1991) foi um filósofo tcheco, naturalizado brasileiro, autodidata. Durante 
a Segunda Guerra, fugindo ao Nazismo, mudou-se para o Brasil, estabelecendo-se em São Paulo, 
onde atuou por cerca de 20 anos como professor de filosofia, jornalista, conferencista e escritor. 
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Vilém_flusser>. Acessado em 19 mar. 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Praga
http://pt.wikipedia.org/wiki/1920
http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tchecos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autodidata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nazismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_flusser
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que ainda vai dar um tiro na porta fotoelétrica que não abre para ele passar. Nesta 

cena ele é, mais uma vez, conduzido pela esteira rolante. 

Jane começa as tarefas da casa. Lamenta ter irritado George, mas lamenta 

detestar lavar, passar e limpar, ao apertar botões, sentada em uma cadeira que 

também é conduzida pela esteira. (Hoje ainda não se é conduzido por esteiras, mas 

boa parte do mundo gira quando se está assentado em confortáveis cadeiras de 

escritório com rodinhas). 

Na próxima cena, Jane vai conversar com sua mãe através do televisor, a 

quem, entre risos, chama de autoridade maior do que o marido. A mãe refere-se ao 

marido de Jane com o “idiota do George”.  

 

111 

00:07:09,812 --> 00:07:11,905 

Oh, Eu não devia ter enervado George... 

117 

00:07:35,438 --> 00:07:37,929 

Mãe! Eu ia te ligar agora mesmo. 

112 

00:07:12,081 --> 00:07:18,077 

...mas se ele ao menos soubesse como eu detesto lavar, 

passar e aspirar. 

118 

00:07:38,107 --> 00:07:42,168 

Você ia? Bom, o que fez o grande  tolo do George agora? 

113 

00:07:22,525 --> 00:07:26,291 

Tem que haver uma autoridade maior para a qual uma 

menina possa apelar.  

119 

00:07:42,345 --> 00:07:44,074 

Oh, nada de mais na realidade, mamãe.  

114 

00:07:26,462 --> 00:07:27,827 

Claro! É isso mesmo. 

120 

00:07:44,247 --> 00:07:46,807 

É que o trabalho doméstico me deixa para baixo, 

desanimada. 

115 

00:07:28,197 --> 00:07:31,030 

Eu vou fazer a cabeça de George. 

121 

00:07:47,283 --> 00:07:51,947 

Bom, na realidade não é da minha conta, mas vou te dar 

um conselho.  

 

116 

00:07:31,200 --> 00:07:32,827 

Vou falar com minha mãe? 

122 

00:07:52,121 --> 00:07:54,681 

– Arrume uma empregada.  

– Não podemos pagar uma, mãe. 

Quadro 2. Legenda Original.  
Fonte: <http://legendas.mysubtitles.org/movie/jetsons-the_610343.html>. Acessada em 25 ago. 
2009. 

 

Jane não refuta o rótulo de idiota, apenas diz que ele não fez nada e reclama 

do trabalho da casa que a esgota. A mãe, então, sugere que Jane tenha uma 

empregada não paga, serviço vendido pela TV, sob a frase “Aluga-se uma 

empregada robô”.  

http://legendas.mysubtitles.org/movie/jetsons-the_610343.html
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Enquanto isso, George, pensando consigo, reconhece que ele não devia ter 

gritado com Jane e que ela estava certa, porque, de fato, ele é um bom operador de 

botões, referindo-se à atividade de apertar o botão de começar/desligar, na hora 

certa. Ele, então, se convence de que precisa pedir um aumento e é, em seguida, 

conduzido sentado pela esteira rolante à secretária do chefe.  

Ele fala ao videofone e George aguarda.  Na realidade, o chefe está 

conversando com a esposa, que lhe diz para jantar fora outra vez, pois ela estará 

ocupada com o protesto “Para fora, marcianos!” (Segregação era motivo de protesto 

também). Interessantemente, ele remete ao fato de ter se casado com a esposa há 

30 anos porque ela sabia tão somente cozinhar.  

A secretária diz que George Jetson o aguarda e ele faz cara de quem não o 

conhece. Ela o reapresenta, referindo-se a ele como “o apertador de botões”. De 

forma sempre rabugenta, ele o recebe aos berros. George, mais uma vez, é 

conduzido pela cadeira na esteira rolante. O Sr. Spacely pergunta por que ele o 

procura e diz que provavelmente cometeu mais um erro tolo!  

Ridiculariza-o, dizendo que ele não pensa, mas que quem pensa é a máquina 

para que ele, Jetson, trabalhe. George responde: “É minha esposa”, dando a 

entender que não é ele quem pensa, é a esposa e, ao mesmo tempo, culpando-a 

pela iniciativa dele. Na verdade ele só está reproduzindo a queixa dela, e não 

exatamente tendo uma iniciativa própria.  

Subitamente o chefe o interrompe perguntando sobre o fato de a esposa 

cozinhar ou não. Não é por interesse na esposa ou vida de Jetson, mas por 

interesse próprio em comer comida caseira. Ele diz que queria ser jovem e pobre só 

para comer comida caseira, se convida para jantar à noite, sob pretexto de conhecer 

a esposa. George sabe que ele mente, mas não consegue se opor.  

Enquanto isso, Jane é conduzida por esteiras rolantes, que ela julga lentas, à 

agência “Alugue uma empregada”. A recepção é mediada por imagens, já que é 

recebida por um “recepcionista televisivo” que pede credenciais, as referências, 

quem a indicou. Ao que ela responde ter sido e, então, um atendente humano 

aparece.  

Ele pede dados da casa: três quartos (é quase um palacete) e, então, faz 

referência à pronúncia da empregada, o que não interessa a Jane. Depois, 

apresenta-lhe uma robô francesa alertando quanto ao fato de ela ser chique e faz 
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alusão à estética da robô (beleza). Não sendo aceita por Jane, é dispensada e sai 

correndo e rebolando.  

Ele apresenta-lhe, agora, um modelo antigo, com muita prática, mas que julga 

muito caseiro, e a Rosie, por sua vez, se apresenta “respondona/sincera demais” 

para os padrões robóticos. Jane a quer imediatamente. A robô demonstra alegria. 

 

PROPRIEDADE PRIVADA 

 

Mr. Spacely ouve um barulho enorme e o prédio onde ele trabalha treme 

muitíssimo. Ele pergunta à secretária: 

“– Miss Asteroid, o que está acontecendo aí fora?” 

Ela aparece maquiando-se (em geral, as mulheres do desenho sempre 

aparecem fazendo coisas tipicamente femininas). 

 

 

Figura 19. Quadro do episódio Propriedade Privada.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 3. 

 

Ela, exageradamente passando batom, responde:  

“– It's just a building going up next door, Mr. Spacely.” 

Então ele grita, chamando George, que julga não estar conseguindo dormir 

por causa do barulho! Ledo engano. George está dormindo! 

– “Jetson! Comece a trabalhar e comece a apertar alguns botões” 

E então George começa a apertar inúmeros botões. 
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Figura 20. Quadro do episódio Propriedade Privada.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 3. 

 

George e o Sr. Spacely ficam tentando imaginar quem está construindo o 

edifício e mencionam a rapidez com que ele é criado em blocos, em andares. 

 

 

Figura 21. Quadro do episódio Propriedade Privada.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 3. 

 

Descobrem que o concorrente Cogswell está bem ao lado. O prédio é dele. 

Em seguida, o Sr. Spacely adentra o escritório do concorrente, sem andar, usando 

uma cadeira móvel que o leva diretamente ao Sr. Cósmico. 

Este, por sua vez, tem um escritório “clean”, moderno, e está fumando. Em 

geral, o desenho apresenta o personagem de sucesso ou oponente em posição de 

superioridade, fumando. 

 

 

Figura 22. Quadros do episódio Propriedade Privada.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 3. 
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Está mudando para o nosso lado para poder nos espionar! 

Cogswell faz uma proposta humilhante para os padrões de Spacely, que o 

enfrenta. Depois de ser esmagado pela cadeira e lançado fora do escritório por um 

foguetinho, chama George, que aparece em pé, dando-lhe um trabalho muito 

diferenciado daquele que está acostumado. O trabalho é ler e compreender uma 

planta de arquitetura e construção do prédio do concorrente e do próprio prédio, 

para verificar se podem construir um muro com dez andares e impedir que o 

concorrente os espione. George refuta, dizendo que não sabe ler a planta e, mais 

uma vez, é ameaçado de demissão. Spacely diz que quer o trabalho pronto amanhã 

e que ele deve descobrir o que precisar durante a noite. 

 

 

Figura 23. Quadro do episódio Propriedade Privada.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 3. 

 

George argumenta que tem naquela noite ingressos conseguidos depois de 

três anos tentando entradas para assistir: “My Space Lady”. 

O chefe, então, muda o tom da conversa, querendo os convites de George e 

usando seu poder e posição superior. Para isso, coloca-o sentado confortavelmente 

e lhe dá um charuto. 

 

 

Figura 24. Quadro do episódio Propriedade Privada.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 3. 

 

“Mrs. Spacely vai ficar muito feliz quando eu contar a ela que você está nos 

dando as suas entradas. Afinal de contas, você não vai precisar delas mesmo.” 
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George argumenta com a possibilidade de trabalhar depois de ver a peça, 

mas é calado pela indagação do chefe, que diz: “Em outras palavras, você coloca 

sua diversão à frente do trabalho??” Ao que George responde: “Oh, sempre, Não, 

Não! Quero dizer, não senhor.” 

E então George é constrangido a entregar as entradas ao chefe. 

“– Me dê suas entradas.” 

“– Sim, Senhor.” 

“– Jetson...” 

Em casa, Jane e Judy conversam sobre o vestido que Jane usará para ir à 

peça. E como Jane não consegue decidir, elas recorrem ao selecionador de 

vestidos, que é uma máquina que projeta a imagem do vestido na pessoa para 

ajudá-la a escolher a roupa. 

 

 

Figura 25. Quadros do episódio Propriedade Privada.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 3. 

 

George, logo em seguida, chega em casa e é agarrado pelo cachorro Astro 

ao cumprimentar todos. É lambido, abraçado e agarrado só pelo cachorro. George 

conta a Jane que tem algo a dizer. Ela prepara seu discurso de esposa madura e 

companheira, pronta para tudo ao lado do marido. 

Ele conta o que houve e ela começa a chorar como criança. 

 

 

Figura 26. Quadro do episódio Propriedade Privada.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 3. 

 

George faz o trabalho durante a noite em sua casa! 
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Elroy aparece e pergunta o que é a linha pontilhada na planta. 

George diz que acha que é a divisa de propriedade deles e descobre, pela 

leitura que faz da planta, que ela para bem no meio do edifício de Cogswell. 

George corre para contar a Jane, que não gosta de ter sido acordada “só para 

saber disso”. 

Intempestivamente, George vai para ao apartamento do chefe, no meio da 

noite, para contar o que Elroy havia descoberto. George mostra-lhe a planta e ele 

não sabe ler. 

 

 

Figura 27. Quadros do episódio Propriedade Privada.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 3. 

 
 

O chefe imediatamente deseja tudo de ruim para o concorrente e já promove 

George a vice-presidente responsável pela expansão. 

Na cena seguinte, o Sr. Spacely começa rechaçar o Sr. Cogswell, que entra 

de joelhos em sua sala (não de cadeira móvel) e recebe a ordem de acender o 

charuto do Sr. Spacelly. 

 

 

Figura 28. Quadros do episódio Propriedade Privada.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 3. 

 

Começam a negociar, enquanto o Sr. Spacelly começa a espezinhar Cósmico 

chegando até a oferecer um cargo de vigia noturno como forma de humilhá-lo. 

George, na qualidade de vice-presidente, quer aproveitar o cargo e já começa 

a fazer uso das vantagens da posição que ocupa: usa a vídeo conferência com a 

esposa e fuma charuto! 
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Figura 29. Quadro do episódio Propriedade Privada.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 
3. 

 

Receber um telefone de George é inusitado e Jane pergunta se há algum 

problema! Ele, então, diz que é vice-presidente. 

Jane fica feliz por saber que finalmente os talentos do marido foram 

reconhecidos e que, portanto, devem viver de acordo com a nova posição. Vai fazer 

mais festas, recepções, sair mais, vestir-se melhor.  Ela imediatamente vai às 

compras! 

Neste momento o Sr. Cogswell conversa com outra pessoa, que alerta que a 

planta foi lida erroneamente. Quem está no lugar errado é o Sr. Spacely e não ele. 

Basta virar a planta para o lado certo que tudo muda. 

Ele pede para conectar Spacelly pelo visaphone e agora é Cogswell quem 

espezinha Spacelly, que mais uma vez entra no escritório do concorrente em 

posição de desvantagem, em pé e depois de joelhos (e não em cadeira móvel), 

enquanto Cogswell fuma charuto e o humilha. 

 

 

Figura 30. Quadro do episódio Propriedade Privada.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 3. 

 

Spacelly vai para seu próprio escritório e encontra George sossegado. Culpa-

o pelo erro na leitura das plantas e George é mais uma vez despedido! 

Ele vai para casa, conta o ocorrido para a família e mais uma vez o cão é 

quem o abraça para consolá-lo. 
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Figura 31. Quadro do episódio Propriedade Privada.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 3. 

 

Os filhos prontamente se oferecem para trabalhar para ajudar com a casa. 

George mais uma vez é abraçado por Astro, que diz que George é bem quisto, é 

querido deles! Ao que Judy concorda e ratifica. 

 

 

Figura 32. Quadro do episódio Propriedade Privada.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 3. 

  

O Sr. Spacelly vai para o escritório de Cogswell pedir clemência, de joelhos 

depois de ouvir muitos gritos e berros. Estas cenas reforçam a relação capital que 

travam no desenho. 

 

   

Figura 33. Quadros do episódio Propriedade Privada. 
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 3. 

 

Quando George vai para frente do prédio de seu ex-emprego para lamentar, 

descobre que o prédio de Cósmico é quinze centímetros mais alto do que o 

permitido. Então ele corre para Spacelly e diz que conta algo a ele se este assinar 

um termo dizendo que não pode demiti-lo em nenhuma hipótese. 
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O único problema é que ele não sabe que o Sr. Spacelly comprou o prédio de 

Cósmico! 

Assim, como não podia ser demitido por força de contrato, George passa a 

fazer os serviços menos privilegiados da companhia, como engraxar o sapato do 

chefe enquanto ele fuma seu charuto sobre ele. 

 

 
Figura 34. Quadro do episódio Propriedade Privada.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 3. 
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4 DESENHO ANIMADO E GUY DEBORD? O MUNDO DO ESPETÁCULO  

 

 

4.1 SOCIEDADE DO ESPETÁCULO 

 

 

O desenho animado é um rentável produto da indústria cultural, preferência 

infantil entre os demais produtos televisivos, além de ser uma crescente produção 

no mercado multicultural.  

A Sociedade do Espetáculo, por sua vez, obra de Guy Debord, escolhida 

neste trabalho como instrumento crítico-analítico para desconstruir as imagens do 

desenho animado “The Jetsons”, mostra o espetáculo numa perspectiva histórica em 

que a mercadoria é vista como a vida social. Dessa forma, o capitalismo, o 

espetáculo e a mercadoria estão intimamente conectados. O espetáculo oferece 

uma vivência vazia que aliena e aprisiona a autonomia e a individualidade social.  

Entremear o desenho animado e a Sociedade do Espetáculo foi uma opção 

de análise e leitura crítica, entre outros possíveis caminhos igualmente pertinentes. 

É tão somente um olhar. Uma busca sob um prisma crítico, com vistas a 

compreender de que forma o desenho animado, apresentado aqui como produto da 

indústria multicultural, pode estar relacionado à sociedade e, por sua vez, 

relacionado ao cidadão que se forma nesta sociedade.  

Tendo sempre em conta um cidadão que muda, inserido em uma sociedade 

em transformação, e que mídias, concepções, visões e aspectos também mudam. 

Tudo muda neste mundo “mutante” das crianças, dos cidadãos e da televisão. Nem 

sempre é possível perceber as pequenas coisas e acontecimentos que estão por 

trás das grandes mudanças. Percebe-se que algo mudou quando a mudança 

“parece estar dada”, como se simplesmente tivesse mudado.  

Para verificar esta possibilidade, neste estudo analisou-se o desenho “The 

Jetsons” de 23 de setembro de 1962 (USA), buscando as relações, diálogos e 

imagens deste, entre dez dos 24 episódios da primeira temporada, vendo-o como 

um espectro da sociedade. Como uma leitura do hoje através do ontem, sob a ótica 

crítica da Sociedade do Espetáculo escrita por Guy Debord, em 1967. 
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A Sociedade do Espetáculo apresenta uma possibilidade real de o homem 

revolucionar sua própria vida, desde que seja, a despeito de todas as forças, 

conscientemente crítico delas e dos poderes aos quais resiste quando opta por um 

rumo diferente daquele naturalmente imposto. Quem sabe esta tenha sido a 

descrição de uma postura pessoal de Debord frente a sua própria vida? 

Constitui-se, portanto, numa possibilidade apenas para aqueles que têm e 

querem ter consciência do mundo, das forças e cenários em geral velados e que 

permeiam as decisões e os rumos da história, da sociedade, da educação e da 

economia.  

Como se de fato fossem pequenas forças ocultas, que tecem as grandes 

mudanças, sem que a maioria das pessoas percebesse o caminhar, lento, porém 

contínuo, de um resistente e quase invisível “tecido”, que muda, ao transformar em 

“coisas” as situações, a sociedade, a cultura, a educação, ou, na realidade, tudo!  

Reificadas de tal forma que parecem dadas e naturais, quando na realidade 

“espetacular” foram naturalizadas sem que a sociedade percebesse ou efetivamente 

se desse conta, a ponto de inserir reais rupturas com a mesma consistência e 

continuidade com que “as coisas se naturalizam em coisas dadas”. 

Assim sendo, as categorias de análise de Debord – tais como a mercadoria 

enquanto valor; a alienação; o conhecimento como poder; a burguesia articulada e 

dominadora; o parecer que sobrepuja o ter e o ser; a relação social através da 

imagem; o consumo desenfreado e alienante que vive e revive o capitalismo – todas 

elas trazem referencial teórico reflexivo enriquecedor para análise do desenho de 

1962 e da sociedade contemporânea. 

Os conceitos de Debord contribuirão, sob a ótica do espetáculo, para a leitura 

teórica dos Jetsons, indo além das linhas para compreender melhor os cenários, as 

mensagens e as temáticas que prefiguram nosso tempo e marcam sua época, 

despertando nos envolvidos com a temática do desenho animado um olhar mais 

aguçado para a importância do desenho na indústria multicultural. 

Se visto enquanto instrumento de formação, pode ter enorme relevância para 

as crianças, cidadãos em construção. A boa televisão também depende do bom 

espectador, da boa e qualificada audiência. 
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4.2 DIÁLOGOS ENTRE A SOCIEDADE DO ESPETÁCULO E O DESENHO 

ANIMADO 

 

 

4.2.2 Teses 

 

 

 A teoria apresentada por Debord em 1967, através de 221 pequenas teses, 

descreve o acréscimo da falsificação do mundo através da mídia e a transferência 

das vivências diretas dos homens para a categoria de espectador, pela passiva 

ingestão de imagens. Conforme ele diz na 

 
Tese 4 

O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social 

entre pessoas, mediatizada por imagens. 
 

Esta é uma das teses mais evidentes no desenho animado “The Jetsons”. 

   

Tese 17 
A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social levou, 
na definição de toda a realização humana, a  uma evidente 
degradação do ser em ter. A fase presente da ocupação total da vida 
social em busca da acumulação de resultados econômicos conduz a 
uma busca generalizada do ter e do parecer, de forma que todo o 
«ter» efetivo perde o seu prestígio imediato e a sua função última. 
Assim, toda a realidade individual se tornou social e diretamente 
dependente do poderio social obtido. Somente naquilo que ela não é, 
lhe é permitido aparecer. 

 

O cerne futurista vem embebido nas posses e facilidades da família que se 

relaciona com os demais e entre si através dos bens que possui, além da 

preocupação com a aparência plástica, social e estética. 

Em “The Jetsons” é evidente que o ser está em função do ter, tendo em vista 

que para todas as ações existe um aparelho que faz por eles o que eles mesmos 

poderiam fazer. Que não ter este ou aquele aparelho denota um certo grau de 

limitação, menos valia ou insatisfação. A relação entre o ter para fazer feliz é muito 

evidente. 
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Ter uma robô empregada no tempo fantasiado do desenho é demonstração 

de uma condição razoável de vida. O que preocupa George no episódio em que ele 

queria parecer miserável a seu chefe. 

Ter uma máquina de comida antiga para os moldes daquela época era comer 

qualquer coisa, já que a máquina é quem cuida da refeição e a família adapta-se 

àquela oferecida pela máquina, mesmo que não sendo a ideal. 

Usar uma máscara que mostre um “rosto saudável” era necessário para falar 

com a vizinha através do vídeo, pois mostrar o rosto de sono de quem acabara de 

acordar era considerado impensado. A vizinha também usava a mesma “máscara de 

saudável” e isto era sabido por ambas. A questão é que mostrar o  rosto não era 

concebível. 

 

Tese 26 
Com a separação generalizada do trabalhador daquilo que ele 
produz, perde-se todo ponto de vista unitário sobre a atividade 
realizada, perde-se toda a comunicação pessoal direta entre os 
produtores. Na senda do progresso da acumulação dos produtos 
separados e da concentração do processo produtivo, a unidade e a 
comunicação tornam-se atribuições exclusivas da direção do 
sistema. O êxito do sistema econômico da separação significa a 
proletarização do mundo. 

 

Nesta tese parece que o homem corre atrás do vento, ou seja, produz sem 

saber o que, sem saber para que e consome o que produziu, mesmo sem saber, 

convencido de que aquele produto “é um produto que se deva ter”.  

O tema da separação é central na concepção de Debord. A palavra 

“separação” é citada ao menos 27 vezes, mas o tema é abordado em diversas 

formas ao longo das 221 teses. Consumo e imagem, que é a representação 

reificada, geram separação e isolamento já que é a mercadoria, o produto, que 

ocupa a vida do ser produtor e consumidor. “O espetáculo é o momento em que a 

mercadoria ocupou totalmente a vida social [...]. A produção econômica moderna 

espalha, extensa e intensivamente, sua ditadura” (DEBORD, 1997, p. 31). 

A preocupação em consumir é natural ou naturalizada, especialmente quando 

o consumidor não consegue ver o que consome e nem tampouco pensa com clareza 

no que consome. Assim, consumir é uma necessidade (ou pseudonecessidade) 

imperativa, que, por sua vez, leva necessariamente à produção e ao consumo, como 

já é conhecido do sistema capitalista.  



92 

 

Entendendo proletariado como a classe social que sobrevive ao capitalismo 

trabalhando, vendendo sua força de trabalho pelo preço que o mercado quer pagar 

(não necessariamente pelo preço que vale). Através dos meios e recursos que não 

são seus, mas que pertencem ao empregador, o proletário muitas vezes sequer 

sabe o que produz, sabe, sim, que ele e seus dependentes precisam da 

remuneração deste trabalho para o sustento. 

“The Jetsons” entram em mais este conceito quando claramente vemos 

George produzindo aquilo que ele não sabe o que é. Afinal qual o produto que 

George produz ao apertar o botão da máquina que o controla?  

George vende sua força de trabalho por um preço que ele claramente 

discorda, uma vez que nos episódios é recorrente a menção à sua remuneração, 

sugerindo-se que seja aumentado caso submeta-se a qualquer ordem ou capricho 

do chefe. No entanto, mesmo sempre insatisfeito com a remuneração, faz qualquer 

coisa que o chefe pede, com receio constante de ser despedido. 

Embora de certa forma comedida (já que repensam a compra do carro, 

adquirem uma robô mais barata, não consertam o forno que faz comida sozinho), a 

família Jetson tem todos os bens que imagina precisar, desde o carro portátil à 

empregada Rosie; esteiras, closets portáteis e a máquina de comida, TVs de 

audioconferência etc. Seria impossível caminhar sem estas facilidades nos padrões 

preconizados no desenho animado para aquela época, do anos de 2062.  

George, claramente, trabalha em função da máquina, ao apertar um ou mais 

botões repetidamente sem ao certo saber o que está fazendo. Além disso, é levado 

para lá e para cá pelas esteiras do consumo, adquirindo o que ele e sua família 

imaginam precisar. 

Este desenho animado demonstra o conceito da separação no sentido de que 

“O êxito do sistema econômico da separação significa a proletarização do mundo”. 

(Tese 26 da Sociedade do Espetáculo) Não apenas “The Jetsons” consomem o que 

a “América” diz ser necessário, mas o mundo ainda sonha com estes “necessários”, 

sem, ainda hoje, precisar deles de fato. Não se percebe isso como sociedade, mas 

se é seduzido pelo desejo desenfreado do consumo. E, embora nos traga a 

sensação de conforto, nos afasta e nos controla.67  

                                                           
67

 Introducing SARAH (The home of the future) mostra como o desnecessário seduz. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=y0Fsq2OOZ7g&feature=PlayList&p=20A3CFB3053E228F&index=
3>. Acessado em 24 mar. 2010 e WALL. E também demonstra hoje o que os Jetsons já 
preconizavam, como separação. Disponível no  

http://www.youtube.com/watch?v=y0Fsq2OOZ7g&feature=PlayList&p=20A3CFB3053E228F&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=y0Fsq2OOZ7g&feature=PlayList&p=20A3CFB3053E228F&index=3
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Seguem, abaixo, alguns trechos que definem e trazem com ênfase o conceito 

de separação de Debord. 

 

“Tese 3 Por ser algo separado, ele é o foco do olhar iludido e da 
falsa consciência; a unificação que realiza não é outra coisa 
senão a linguagem oficial da separação generalizada.” Tese 7 “A 
própria separação faz parte da unidade do mundo, da práxis social 
global que se cingiu em realidade e imagem.” Tese 25 “A separação 
é o alfa e o ômega do espetáculo. “O espetáculo moderno exprime, 
pelo contrário, o que a sociedade pode fazer, mas nesta expressão o 
permitido opõe-se absolutamente ao possível.” Tese 29 “O 
espetáculo não é mais do que a linguagem comum desta separação.” 
Tese 167 “Esta sociedade que suprime a distância geográfica, 
amplia a distância interior, na forma de uma separação espetacular.” 
Tese 171 “Todas as forças técnicas da economia capitalista devem 
ser compreendidas como agentes de separação, o urbanismo é o 
equipamento da sua base geral, que prepara o solo que convém ao 
seu desenvolvimento; a própria técnica da separação.” Tese 181 “A 
luta entre a tradição e a inovação, que é o princípio do 
desenvolvimento interno da cultura das sociedades históricas, não 
pode ter andamento senão através da vitória permanente da 
inovação”. “A inovação na cultura, porém, não vem senão trazida 
pelo movimento histórico total que, ao tomar consciência da sua 
totalidade, tende à superação dos seus próprios pressupostos 
culturais e caminha para a supressão de toda a separação.” Tese 
215 “O espetáculo é a ideologia por excelência, porque expõe e 
manifesta na sua plenitude a essência de qualquer sistema 
ideológico: o empobrecimento, a submissão e a negação da vida 
real”. O espetáculo é, materialmente, «a expressão da separação e 
do afastamento entre o homem e o homem». O «novo poderio do 
embuste» que se concentrou aí tem a sua base na produção [...].” 

 

O consumo pode ser visto em detalhes nos episódios “Férias em Las Vênus”, 

“Miss Sistema Solar” e “Elroy na TV”. Detalhado abaixo, “Férias em Las Venus:  

 

Férias em Las 
Venus 

  

 
00:01:58,501 --> 
00:02:03,495 
Obrigada querido. Las 
Venus é como uma 
segunda Lua de Mel para 
nós, não é, George? 
 
21 
00:02:03,673 --> 
00:02:05,436 
Ah! Será tão romântico? 
 
22 
00:02:05,675 --> 

76 
00:05:00,216 --> 00:05:02,241 
Estamos fora do trânsito agora, de 
qualquer forma. 
 
77 
00:05:02,552 --> 00:05:05,112 
- Olha a vista. 
- Ah. Sim. 
 
78 
00:05:05,288 --> 00:05:07,756 
Hey, olha aquela placa ali na 
frente. 
 

150 
00:09:19,375 --> 00:09:23,311 
Oh, você é sortudo Sr.. 
Você tem seu negociador particular. 
  
151 
00:09:23,479 --> 00:09:26,710 
Você ouviu isso? 
Agora posso perder em privacidade. 
  
152 
00:09:26,882 --> 00:09:29,908 
Primeiro vamos cuidar de seu carro. 
 
153 

                                                                                                                                                                                     

<http://www.youtube.com/watch?v=A9GSGGypffk&feature=PlayList&p=20A3CFB3053E228F&index=
5>. Acessado em 24 mar. 2010. 

http://www.youtube.com/watch?v=A9GSGGypffk&feature=PlayList&p=20A3CFB3053E228F&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=A9GSGGypffk&feature=PlayList&p=20A3CFB3053E228F&index=5
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00:02:07,404 
Ah! Sim, querida. 
 
23 
00:02:07,577 --> 
00:02:10,171 
Blackjack, roleta, dados... 
 
24 
00:02:10,346 --> 
00:02:14,442 
Você e deu sua palavra 
que se viéssemos a Las 
Vegas você não jogaria 
. 
 

79 
00:05:08,257 --> 00:05:11,249 
"Quando em Mars, beberíamos 
Cosmic Cola. " 
 
80 
00:05:12,528 --> 00:05:15,622 
Fico imaginando quem inventa 
estes outdoors /placas tão loucos. 
. 
 
81 
00:05:15,798 --> 00:05:17,231 
Hey, olha aquele anúncio. 

143 
00:08:52,748 --> 00:08:57,208 
Bem-vindo às Terras 
Supersônicas, senhores. 
Vocês têm reserva? 
 
144 
00:08:57,486 --> 00:09:00,182 
Sim. Sr. e Sra. George Jetson. 
 
145 
00:09:00,356 --> 00:09:03,848 
Claro, Sr. Jetson. Estávamos 
esperando por vocês. 
 
146 
00:09:04,026 --> 00:09:07,826 
Agora vamos torcer para você 
ganhar. 
 
147 
00:09:09,665 --> 00:09:13,692 
Que tal isto, querida?? 
Ainda conseguimos jogar dentro 
do nosso próprio quarto. 
 
 
148 
00:09:13,869 --> 00:09:16,030 
Sim. Eu acho isso … 
 

 

00:09:31,921 --> 00:09:33,752 
Hey, meu carro! 
 
154 
00:09:33,923 --> 00:09:38,292 
Não se preocupe, Sr. Sempre damos um 
novo quando os hóspedes vão embora. 
 
 
155 
00:09:38,794 --> 00:09:40,284 
Como vamos até nosso quarto? 
 
156 
00:09:40,463 --> 00:09:43,762 
Vocês não vão. 
O quarto vem até vocês.  
 
157 
00:09:47,770 --> 00:09:50,568 
Uau! Isso é que eu chamo de serviço de 
quarto. 
 
158 
00:09:50,740 --> 00:09:55,575 
Aposto que tem tudo! 
Incluindo boas jogadas de poker. 
 
159 
00:09:58,514 --> 00:10:01,278 
Lindo. Simplesmente lindo! 
 
160 
00:10:01,450 --> 00:10:04,214 
Não há nada tradicional aqui! 
Certo? 
 
161 
00:10:04,387 --> 00:10:06,582 
Que vista linda. 
 
162 
00:10:06,756 --> 00:10:09,987 
Olhe George!  
Temos um hotel bem ao nosso lado. 
  
163 
00:10:10,159 --> 00:10:11,922 
O Las Vegas Venus. 

Quadro 3. Legenda Original  
Fonte: <http://legendas.mysubtitles.org/movie/jetsons-the_610343.html>. Acessada em 25 ago. 
2009. 

 

 

Tese 202 
Como em qualquer ciência social histórica, é preciso ter sempre em 
vista, para a compreensão das categorias «estruturalistas», o fato de 
que tais categorias exprimem formas de existência e condições de 
existência. Assim como não se aprecia o valor de um homem pela 
concepção que ele tem de si próprio, não se pode apreciar e admirar 
determinada sociedade aceitando como indiscutivelmente verídica a 
concepção que ela tem de si mesma. «Não se pode apreciar épocas 
de transformação pela consciência que essas épocas tiveram dessa 
transformação; pelo contrário, a consciência deve ser explicada com 
a ajuda das contradições da vida material [...]». A estrutura é filha do 
poder presente. O estruturalismo é o pensamento garantido pelo 
Estado, que pensa as condições presentes da «comunicação» 
espetacular como um absoluto. Sua maneira de estudar o código das 

http://legendas.mysubtitles.org/movie/jetsons-the_610343.html
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mensagens não é outra coisa senão o produto e o reconhecimento 
duma sociedade em que a comunicação existe sob a forma duma 
cascata de sinais hierárquicos. Assim, o estruturalismo não prova a 
validade trans-histórica da sociedade do espetáculo; pelo contrário, é 
a sociedade do espetáculo, impondo-se como realidade concreta, 
que serve para provar o sonho frio do estruturalismo. 

 

Pode-se extrapolar o contexto de “The Jetsons” e, ao mesmo tempo, estar em 

linha com este, quando se vê nele a assertiva feita por Debord, de que “A estrutura é 

filha do poder presente. O estruturalismo é o pensamento garantido pelo Estado”.  

No contexto do desenho há: 

 Uma estrutura pré-formatada de família (pai, homem; mãe, mulher; e filhos 

sexualmente definidos).  

 Uma definição clara de quem manda e quem obedece (chefe e empregado).  

 Clareza de que há dominação do maior sobre o menor.  

 Patrão opressor sobre o empregado oprimido.  

 O estereótipo do filho “nerd” e careta, e da adolescente “esguia, bela e fútil”. 

 A relação de que ter é poder, que fica evidente quando ter uma robô 

empregada deixa transparecer riqueza ou maior poder aquisitivo; 

 O tempo futurista de uma família que vive em torno de máquinas; 

 O fazer e o trabalhar restrito ao “mover dos dedos”, que minimiza a ação do 

homem e submete-o à potencializada ação das máquinas.  

Todos estes aspectos compõem a estrutura do que se entendia como família, 

relações de trabalho, padrão estereotípico de “patricinhas”, “nerds”, “chefes” e 

beleza. Realidades que persistem em 2010 e tendem a continuar no mesmo sentido, 

no que tange à relação entre as máquinas e homens e que o desenho preconizava e 

refletia.  

Por exemplo, hoje os casamentos homossexuais já são legalizados em 

diversos países, o que, naquela época, era impensável. Ser “nerd” é pertencer a um 

grupo seleto de eleitos não tão bem vistos, mas descolados como Elroy era na 

época; assim como Bill Gates é hoje o exemplo mais contemporâneo do “nerd 

descolado”, ou mesmo seu oponente da Apple, Steve Jobs, ou ainda muitos dos 

engenheiros que trabalham na Google. São empresas expoentes, absolutamente 

inovadoras, compostas de “nerds descolados que ditam as regras das relações”. 

O padrão de beleza continua relevante no espetáculo. No corpo, vemos a 

materialização do padrão estético do que é belo. Chama a atenção o padrão estético 
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de Jane, esposa de George. Se for feita uma conta matemática de circunferência 

podemos imaginar (por hipótese) que Jane possa preconizar alguns dos atuais 

padrões estéticos e de comportamentos anoréxicos, ou seja, um transtorno 

alimentar crescente e que vem atingindo, inclusive, crianças68. 

A reflexão leva em conta as medidas do atual padrão de beleza mundial, a 

modelo Gisele Bündchen e seus 1,80m de altura, 54 quilos e cintura de 60 cm. As 

medidas de Jane, proporcionais ao desenho que segue abaixo, tem 7 cm de altura e 

0,3 de cintura. 

Numa extrapolação matemática, o peso, calculado proporcionalmente, é 

menor que o de Gisele. Através de uma reflexão apurada, adicionada ao fato de que 

Jane está sempre de dieta, não aparece comendo e está sempre fazendo ginástica 

(mesmo que seja com os dedos), pode-se pensar, portanto, que ela protagonize 

uma personagem que remeta a um perfil anoréxico de comportamento, preconizado 

pelo tipo de beleza estética desenhada, criada e vista para ser bela.  

Quando se assiste ao desenho não se nota isto, mas, sem que haja uma 

explicação fácil de oferecer, este padrão de beleza é persistente nesta geração, 

regendo e definindo o padrão do belo, do consumível, do “bem quisto e bem pago”. 

A beleza é uma mercadoria que ainda tem um bom preço! È importante notar que 

nem toda a mulher magérrima sofre por este fato e nem tão pouco o fato é o 

problema. Muitas têm o biótipo para a profissão que atualmente requer uma 

magreza difícil de ser conquistada pela maioria o que em diversos casos traz 

complicações de ordem alimentar e emocional. 

 

                                                           
68

 Um especial retrata como os distúrbios alimentares são cada vez mais frequentes: O Discovery 
Home & Health exibe um documentário sobre um fenômeno que a cada dia torna-se mais comum: a 
anorexia em crianças menores de 10 anos. No especial 8 ANOS E ANORÉXICA (DANA: THE 8 
YEAR OLD ANOREXIC), os telespectadores conhecerão a história de Dana, uma menina britânica 
obcecada em perder peso por razões que nem ela mesma compreende. Disponível em: 
<http://blog.lineup-br.com/2009/08/anorexia-em-criancas-e-tema-de-tema-de.html>. Acessado em 24 
de mar. 2010. 

 

http://www.giselebundchen.com.br/
http://blog.lineup-br.com/2009/08/anorexia-em-criancas-e-tema-de-tema-de.html
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Figura 35. Proporção das medidas de Jane com modelos reais. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

Tese 203 
Sem dúvida, o conceito crítico de espetáculo pode também ser 
vulgarizado numa fórmula oca qualquer, de retórica sociológica-
política, para explicar e denunciar tudo abstratamente e, assim, servir 
para a defesa do sistema espetacular. Porque é evidente que 
nenhuma ideia pode conduzir para além do espetáculo, mas somente 
para além das ideias existentes sobre o espetáculo. Para destruir 
efetivamente a sociedade do espetáculo, são necessários homens 
pondo em ação uma força prática. A teoria crítica do espetáculo não 
é verdadeira senão unida à corrente prática da negação na 
sociedade e esta negação, o retomar da luta de classe 
revolucionária, terá consciência de si própria ao desenvolver a crítica 
do espetáculo, que é a teoria das suas condições reais, das 
condições práticas da opressão atual, desvendando o segredo 
daquilo que ela pode ser. Esta teoria não espera milagres da classe 
operária. Ela encara a nova formulação e a realização das exigências 
proletárias como uma tarefa de grande alento. Para distinguir luta 
teórica e luta prática na base aqui definida, a própria constituição e a 
comunicação de tal teoria não pode ser concebida sem uma prática 
rigorosa. O percurso obscuro e difícil da teoria crítica deverá também 
ser o âmago69 do movimento prático, atuando em escala de 
sociedade. 

 

Nesta tese, Debord menciona a força que a prática crítica tem, sendo ela o 

exercício da própria teoria crítica que é dialética e prática em sua definição. Para ele, 

não há teoria crítica descolada, desunida, desvinculada da ação prática, política, 

social e crítica de si mesma que possa efetivamente vislumbrar a retomada de 

                                                           
69

 Em outras versões, moto, apanágio (propriedade característica; atributo). 



98 

 

consciência, se não houver a possibilidade de uma revolução real.  

No desenho “The Jetsons” não há retomada em instante algum. Toda a série 

mostra o espetáculo sob diversos temas e sujeito aos clichês capitalistas e 

americanizados do “American Way of Life70”. Não existe a preocupação crítica de 

mostrar uma sociedade real, mas, ao mesmo tempo, mesmo que de forma 

pretensamente divertida, mostra a realidade do espetáculo que vive o sonho 

americano de dominação, de tecnologia, de superioridade. Mesmo que George seja 

uma espécie do anti-herói capitalista americano, ele não é o estereótipo do bem-

sucedido megalomaníaco por poder e dinheiro, como, por exemplo, o empresário 

Donald Trump, símbolo da força e poderio americano.  

Ao contrário, George é o “quase paspalho,” inferiorizado em seu papel de 

homem ocidental que corresponde ao homem sem sucesso e que, sem perceber, 

está sujeito à máquina e ao espetáculo do que lhe é imposto. Ele é conformado ante 

o salário que não tem, com a promessa de uma vice-presidência que nunca chega e 

com um chefe que raramente lhe permite uma opinião. Mostra-se conformado com o 

que é, mas que sucumbe gritando por ajuda da esposa Jane ao final de diversos 

episódios, como se não soubesse sequer assumir o papel que lhe cabe, deixando 

para a esposa a tarefa de salvá-lo.  

Neste momento surge o questionamento, que pode ser considerado natural, 

acerca da importância desta questão, quando se entende, nas palavras de Debord, 

que “o conceito crítico de espetáculo pode também ser vulgarizado numa fórmula 

oca qualquer de retórica sociológica-política para explicar e denunciar tudo 

abstratamente e, assim, servir para a defesa do sistema espetacular.” 

Ao utilizar Debord nesta análise, busca-se ir além da imagem, trazendo à tona 

o contraponto da estética da imagem, que aqui não se traduz em palavras, mas que, 

de uma forma ou de outra, parece incrustar-se na mente como a realidade de um 

povo, de uma cultura. Este processo inicia-se de fato no nascimento, tendo, sim, 

importante continuidade na infância e especialmente ao se assistir ao desenho 

animado.  

Os que assistiam “The Jetsons” compram a ideia, até hoje, de que eles, assim 

como os americanos, são tecnológicos, práticos, dominadores. Será que 

aprendemos isso depois que crescemos, ou nascemos entendendo o mundo desta 
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 Inerente à sociedade americana desde sua formação, destacado por Tocqueville no século XIX e 
finalmente “forjado” no início do século XX. 
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forma? Como algo dado e que ainda não aprendemos a questionar na forma em que 

“a teoria criticar deve comunicar-se, a linguagem da contradição, que deve ser 

dialética na forma e no conteúdo [...]71” 

 

Tese 212  
“A ideologia é a base do pensamento de uma sociedade de classes, 
no curso conflitante da história” [...] “tanto mais que a materialização 
da ideologia provocada pelo êxito concreto da produção econômica 
automatizada, na forma do espetáculo” [...]. 

 

É inevitável ver o desenho animado como materialização da ideologia. Se for 

visto dentro do contexto em que é feito, criado, vendido e consumido, percebe-se 

que são valores, ideais, sonhos e aparentes necessidades de uma sociedade que 

parece satisfazer-se nele, desenho animado.  

Se, em “The Jetsons”, o desenho já antevia o processo de tornar a vida cada 

vez mais fácil, o curso da história apenas provou que esta não é uma questão 

fictícia, mas imposta à humanidade.  

Se as esteiras rolantes de “The Jetsons” antecederam as escadas rolantes 

dos shoppings, como será o futuro, se hoje se apresenta o transporte sem esforços, 

pelas cadeiras voadoras do desenho animado do “Wall-e72”?  

Em “The Jetsons” veem-se pessoas transportadas por esteiras, cadeiras 

flutuantes e equipamentos de gravitação. Assim como no “Wall-e” vemos cadeiras 

que dirigem, direcionam e entretêm os obesos “cadeirantes do futuro”. Será que se 

pode imaginar que as máquinas, desde sua criação, já assumiram o papel de serem 

suas mantenedoras? Imagina-se que o ser humano seja o dono das máquinas, mas, 

na verdade, torna-se a cada dia cativo delas. 

O sonho, a ideologia da máquina e da perfeita correlação entre o querer e 

poder, que, automatizado, serializa e normatiza os desejos, parece ser a tendência 

ideológica preconizada no desenho de 1962 e também em “Wall-e”, de 2008. O 
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 Tese 204, p. 132 da Sociedade do Espetáculo de Debord. 
72

 WALL·E é o nono longa-metragem de animação da Pixar, dirigido por Andrew Stanton, que dirigiu 
anteriormente Procurando Nemo. O filme é protagonizado pelo robô WALL·E, que foi deixado no 
poluído planeta Terra, 700 anos atrás, no futuro, enquanto a população mundial se translada 
temporariamente para uma nave no espaço, a Axiom. Ele eventualmente se apaixona por uma robô 
de traço feminino, EVA, enviada pela Axiom para sondar as condições do planeta, seguindo-a pelo 
espaço quando esta retorna à nave. WALL·E estreou mundialmente em 27 de Junho de 2008. 
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/WALL·E>. Acessado em 02 dez. 2009 e pode ser 
conferido também em imagens disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=A9GSGGypffk&feature=PlayList&p=20A3CFB3053E228F&index=
5>. Acessado em 02 dez. 2009. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Longa-metragem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anima%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pixar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Andrew_Stanton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Procurando_Nemo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
http://pt.wikipedia.org/wiki/WALL%C2%B7E
http://www.youtube.com/watch?v=A9GSGGypffk&feature=PlayList&p=20A3CFB3053E228F&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=A9GSGGypffk&feature=PlayList&p=20A3CFB3053E228F&index=5
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espetáculo, a ideologia são espectros “animados” para “entreter” o consumidor nos 

desenhos, nos “cartoons” e seduzi-lo a ponto de torná-lo efetivamente comprador do 

sonho que é vendido pelas imagens.  

No clipe que segue neste link73 vê-se uma atualíssima representação da 

sedução pelo que “em princípio não se quer e se desdenha”, mas que em minutos 

encanta, cativa e o faz como consumidores!  O trecho que se pode ver no link em 

questão mostra uma casa totalmente automatizada que conhece e conversa com o 

dono e seu hóspede. A casa foi programada para oferecer o máximo de conforto 

possível ao hóspede, fazer por ele o que ele poderia fazer sozinho e ainda fazer-lhe 

companhia. Ao que o hóspede sucumbe depois de certa relutância, permitindo que a 

casa programada o ajude e dizendo a ela que “ele pensa que aquele momento seria 

o início de uma linda amizade”. 

Materializa-se, portanto, a ideologia, que rege o pensamento da sociedade de 

classes, tendo seu “êxito concreto da produção econômica automatizada, na forma 

do espetáculo”, que é consumida depois que ela mesma seduz sem deixar perceber. 

 

Tese 213 
Quando a ideologia, que é a vontade abstrata do universal e sua 
ilusão, se encontra legitimada na sociedade moderna pela abstração 
universal e pela ditadura efetiva da ilusão, ela já não é a luta 
voluntarista do parcelar, mas seu triunfo. Assim, a pretensão 
ideológica adquire uma espécie de chã exatidão positivista: já não é 
uma escola histórica, mas uma evidência.  

 

O desenho animado ganha status de influenciador e de realidade ilusória “não 

consciente” enquanto dura efetivamente ou for veiculado ou mesmo quando seus 

efeitos indiretos se propagam. Transcende o tempo, se é exibido por maior tempo ou 

quando é comercializado de diferentes formas, materializado em uma gama de 

diversos produtos.  

Um desenho traduz o desejo das pessoas, o devir ou a “tal vontade abstrata 

universal” quase como se pertencesse ao inconsciente da humanidade. Uma forma 

de compreender isso em “The Jetsons” é a impressionante realidade irreal que se 

impõe à necessidade das facilidades oferecidas para a manutenção da vida, além da 

aparência tão irreal que precisa ser constituída e mantida na relação entre os 

vizinhos e até entre familiares. 
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 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=y0Fsq2OOZ7g&feature=player_embedded>. 
Acessado em 02 dez. 2009. 

http://www.youtube.com/watch?v=y0Fsq2OOZ7g&feature=player_embedded
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Indubitavelmente “a pretensão ideológica se evidencia” na medida em que 

estar fora dela é estar fora do que se espera, ou seja, do que se quer ou do que é 

aceitável.  

 

Tese 215 
“O espetáculo é a ideologia por excelência, porque expõe e 
manifesta em sua plenitude a essência de todo sistema ideológico 
[...]”. 

 

“The Jetsons” parece trazer com clareza o espetáculo da ideologia americana, 

em que, mesmo sendo um “paspalho fracassado”, ele mantém-se empregado e 

produtivo, dentro da realidade de produção que lhe é imposta. Vê-se claramente isso 

na tese que assevera “o empobrecimento, a sujeição e a negação da vida real”. 

Ainda quando Debord transcreve, dos “Manuscritos Econômicos”, “A 

necessidade de dinheiro é a verdadeira necessidade produzida pela economia 

política e a única necessidade que ela produz”. Afinal, é por causa da ilusória 

sensação de felicidade que o consumo traz que George submete-se fielmente às 

insuportáveis três horas de trabalho diário e à rotina emocionalmente estressante de 

conviver com a histeria de seu chefe.  

Tudo em nome do valor financeiro que isto lhe garante e da “pseudo certeza” 

de que ele, sendo “ninguém”, será incapaz de contrapor-se ao sistema ideológico 

vigente e, portanto, a submissão ao sistema é sua única chance de manter o que 

está posto. 

Assim, George pertence a esta lógica que produz milionários como Bill Gates 

e Walt Disney e que coloca no ranking das 100 maiores celebridades a Sra. Obama. 

No entanto, para manter a ordem das coisas e esta definição ideológica política, a 

máquina social precisa e faz uso de inúmeros “Georges” que compõem as inúmeras 

famílias que produzem e consomem, fazendo crescer a economia.  

Não fosse esta a máxima que de fato interessa, os americanos do pós-crise 

financeira de 2008 não teriam sido advertidos ou sutilmente aconselhados a 

continuar comprando, consumindo, como se esta fosse a solução de um problema 

que pudesse dar continuidade à vida e à hegemonia americana. 

Assim, “The Jetsons” mostra em seus episódios esta realidade alienante, 

esquizofrênica e ideologicamente necessária à manutenção da vida. Uma vida “não 

vivida”, talvez uma “vida assistida”! Tal qual nos reality shows ou como nas muitas 
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“câmeras”, “vídeos”, “aparições e desaparições” instantâneas de muito de seus 

episódios. 

 

Tese 217 
O que a ideologia já era, a sociedade tornou-se. A desinserção da 
práxis, e a falsa consciência antidialética que a acompanha, eis o 
que é imposto em cada momento da vida cotidiana sujeita ao 
espetáculo [...]. 

 

O desenho animado traz a concepção de seu criador, sua ideologia, cultura, 

história, educação e formação. Nota-se isso desde Mickey Mouse, Pato Donald74, ou 

de clássicos como Cinderela e Branca de Neve75. Nestes há uma representação do 

papel da mulher, do dinheiro, do poder nacional americano, do sonho do “príncipe 

encantado”. Por esta razão o não exercício do pensamento leva o expectador a 

consumir uma mensagem pronta, dada por quem cria e produz o desenho. 

As mensagens vêm prontas, mas oferecem a aparência de livre interpretação, 

dando a sutil sensação de que cada telespectador vê o que quer ver através da tela 

da TV. O desenho animado, porém, é um produto da indústria multicultural que tem 

endereço certo. Via de regra, é o bolso e a mente do consumidor. 

Em “The Jetsons” pode-se observar, em “Elroy na TV”, diálogos sobre a 

programação da TV. Neste episódio os personagens (presidente da emissora e os 

escritores dos programas) discutem sobre qual seria um bom programa televisivo. O 

diretor menciona que o entretenimento é muito necessário, já que, até ali, ano de 

2062, a missão da TV tinha sido educar o povo e, portanto, os telespectadores 

estavam tão educados que ficaram inteligentes demais para assisti-la. 

Neste trecho ele faz uma separação entre um bom programa de televisão que 

possa, ao mesmo tempo, educar e entreter. Deixa claro nas entrelinhas que o 

educativo não entretém ou o que entretém não educa. Faz alusão clara à indústria 

cultural, sem mencioná-la. Além disso, diz que a TV não é para pessoas inteligentes. 

Eles chegam à conclusão que um programa sobre um garoto e seu cachorro 

terá audiência e que este tema é muito diferente e interessante! O episódio continua 

mostrando o ciúme da família do chefe de George que acredita que o filho deles tem 

toda a condição de ser um astro de TV no lugar de Elroy, filho de George, que é 

apenas filho “do empregado”. 
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 Vide “Para ler o Pato Donald”. 
75

 Vide clipe de Márcia Tiburi sobre a Branca de Neve. 
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George ganha um papel no programa como forma de impedi-lo de dar tantos 

palpites. Assim como acontece na sua vida, em que ele recebe ordens, botões sem 

que haja nenhum interesse no que ele tem a dizer. Nas duas situações, ele não é 

ouvido, diz o que ninguém quer saber e é controlado para não pensar.  

Esta tese – 217 – resume bem a realidade por trás das imagens deste 

desenho, mostrando, de fato, “a falsa consciência antidialética, imposta em cada 

momento da vida cotidiana sujeita ao espetáculo”. O desenho, mais uma vez, ratifica 

isto quando, na fala 343, já em seu final (aos 21:55, 597 minutos), George diz: 

“Vamos voltar para casa e assistir TV.” 

Diálogos e imagens mencionados:  

 

   

17 
00:01:52,462 --> 
00:01:56,421 
- ... aqueles shows são 
educativos. 
- Educativos? 
18 
00:01:56,599 --> 
00:01:58,464 
E o que aconteceu com o 
entretenimento? 
19 
00:01:58,635 --> 
00:02:01,627 
Bom, mas é que temos 
escrito programas educativos 
por tanto tempo 
... 
20 
00:02:01,805 --> 
00:02:03,500 
Que esquecemos o 
entretenimento. 
21 
00:02:03,673 --> 
00:02:06,972 
Nossa missão tem sido 
educar as pessoas. 
22 
00:02:07,143 --> 
00:02:10,738 
Vocês os educaram tanto que 
são muito espertos para 
assistir TV. 

49 
00:03:43,439 --> 00:03:46,169 
Nada mais chamativo/apelativo 
do que um menino e seu 
cachorro. 
 
 
 

56 
00:04:04,627 --> 00:04:07,528 
É isso. É isso.  
Ensina uma lição: 
 
57 
00:04:07,697 --> 00:04:10,860 
Seja legal com seu cachorro, 
E ele não te morderá. 
 
 
58 
00:04:11,034 --> 00:04:13,093 
Isso é educação de verdade! 
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23 
00:02:10,914 --> 
00:02:15,214 
- Que tal séries de cowboys? 
- Ou programa de médico? 

Figura 36. Diálogos e imagens do episódio Elroy na TV.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 2. 

 

Tese 218 
"Nos quadros clínicos da esquizofrenia", diz Gabel76, "decadência da 
dialética da totalidade (tendo como forma extrema a dissociação) e 
decadência da dialética do devir (tendo como forma extrema a 
catatonia) parecem bem solidárias". A consciência espectadora, 
prisioneira dum universo estreitado, limitada pelo écran77 do 
espetáculo, para trás do qual a sua vida foi deportada, não conhece 
mais do que os interlocutores fictícios que lhe falam unilateralmente 
da sua mercadoria e da política da sua mercadoria. O espetáculo, em 
toda a sua extensão, é o seu "sinal do espelho". Aqui se põe em 
cena a falsa saída dum autismo generalizado. 

 

No caso deste estudo pareceu indistinguível a relação que ele faz entre a 

“consciência espectadora, prisioneira [...]” e a “tela do espetáculo para trás da qual 

sua própria vida foi deportada”, fazendo com que telespectador e consumidor sejam 

conceitos inseparáveis, que “não conhecem mais do que os interlocutores fictícios”. 

Discute-se sobre a capacidade das crianças de distinguirem o real do 

fantasioso, o imaginário do factual, a si e ao outro. Em Debord esta distinção é 

quase impossível, se não forem dadas condições fundadas e complexas para que a 

separação seja realmente feita.  

Ou seja, quanto mais o espectador infantil quiser ser o outro da televisão 

depreenderá, em maior ou menor grau, valores que talvez nem consiga exprimir ou 

expressar racional e verbalmente. É como se sentisse, em sua própria pele, o outro 

que é visto no desenho. Mistura, então, o desejo e a verdade, fundindo-se em “sua 

realidade”. 

Neste caso, particularmente, menciona-se a “febre consumista” na qual se é 

envolvido e que, de certa forma, é preconizada no desenho “The Jetsons”, no qual 

eles vivem em função das máquinas, das mercadorias. Sem elas não conseguem 

realizar inúmeras tarefas e ainda ficam à mercê do que elas programam. 

                                                           
76

 O psiquiatra e sociólogo Joseph Gabel. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Gabe>. 
Acessado em 03 dez. 2009. 
77

 “Écran” é uma superfície esticada, feita com tecido ou vidro, utilizada para cobrir um vão ou projetar 
uma imagem sem impedir a passagem de luz. Disponível em: <pt.wikipedia.org/wiki/Ecran>.  
Acessado em 03 dez. 2009. 
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No exemplo abaixo, George, em uma rara cena, está fazendo algo diferente 

de apertar botões. Ele está ditando uma carta que está sendo digitada por uma 

secretária robô, retratada como uma mulher bem magra e de saia curta. Em função 

de sua programação, ela para de dez em dez minutos, vai tomar café e “papear”. O 

último quadro mostra uma cena compreendida como tipicamente feminina, na qual 

mulheres se juntam para conversar. 

Vê-se a humanização da máquina e a robotização do homem, já que George 

está em função da digitadora robô, e ela simplesmente para o que está fazendo, por 

conta de seu programa “inteligente” de computador, para tomar café e bater papo, 

tal qual o autor concebe ser um comportamento humano e feminino. 

 

  
 

 

 

 

Figura 37. Representação do espetáculo: humanização da máquina e robotização do homem. 
Quadros extraídos do episódio Elroy na TV.  
Fonte: Coleção Hanna-Barbera - Os Jetsons, 1ª Temporada, Disco 2. 

 

 

Não será esta uma representação interessante do espetáculo? O homem a 

serviço ou à mercê da mercadoria, embora imagine o contrário? Observe-se a 

posição relaxada de George no 1º quadro. Em seguida, no quadro três, diante da 

impotência da programação das digitadoras robôs. Goste ou não, ele terá que repetir 

a frase e esperar dez minutos, se quiser o trabalho pronto. Quantos não sonham ser 

o George do 1º quadro, mas nem imaginam a digitadora do 5º quadro? 
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Tese 219 
O espetáculo que é o apagamento dos limites do eu (moi) e do 
mundo pelo esmagamento do eu (moi) que a presença ausência do 
mundo assedia, é também a supressão dos limites do verdadeiro e 
do falso pelo recalcamento de toda verdade vivida, diante da 
presença real da falsidade garantida pela organização da aparência.  

 

Entre as definições de espetáculo, a que se mostra mais real na irrealidade do 

desenho animado é a tese 219 (p. 140 da Sociedade do Espetáculo), em que 

Debord, com extrema lucidez, descreve o trecho a seguir: 

 

Esta tese mostra como irreal é o limite, como irreconhecível é o 
espetáculo e a verdade como verdade é o espetáculo, sem que se 
tenha força para demonstrar o contrário. E não apenas o 
telespectador mirim, mas segundo o próprio autor, na mesma tese “A 
necessidade de imitação que o consumidor sente é esse desejo 
infantil, condicionado por todos os aspectos de sua despossessão 
fundamental [...]” “[...] a necessidade anormal de representação 
compensa aqui o sentimento torturante de estar à margem da 
existência.” 

 

É intensa e interessante a mágica mentirosa que se cria e sob a qual se 

aprisionam não apenas pequenos espectadores de desenho animado, mas todos os 

consumidores de qualquer situação irreal, cujo teor não se conheça e a cujas 

entranhas não tenham acesso. Isso proporciona a sensação de viver o real ou o 

desejo de que seja o real, quando, por qualquer razão ou circunstância, 

telespectador ou consumidor pense que o que veem ou querem não é exatamente o 

que parece. 

  

Tese 221 
Emancipar-se das [...] condições”. 

 

A emancipação do sujeito não isolado e tampouco dos sujeitos (no plural) 

universalizados é capaz de realizar “a tarefa histórica de instaurar a verdade no 

mundo”. Esta tarefa, segundo Debord, coube sempre à democracia composta de 

seres, que, desalienados, podem compreender e saltar fora, num esforço hediondo 

de compreensão das coisas e convencimento social de que as pequenas coisas 

levam às grandes tendências. É um processo lento, real (mesmo que pareça 

invisível e irreal) e que, sem consciência, torna-se a verdade aprisionante das 

verdades dadas, imutáveis e eternas dos modos de ser, estar e parecer. 
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5 CONSUMO, VIOLÊNCIA E OS TEMAS DO DESENHOS 

 

 

5.1 CONSUMO 

 

 

Uma das desconfianças que move esta análise parte do estudo de indícios 

em que há correlação entre os desenhos e a voracidade consumista dos pequenos 

infantes, patrocinada pelos pais ou responsáveis e “marketeada” pela mídia, também 

através dos desenhos animados e da máquina capitalista. O desenho animado 

invade a vida das crianças, muitas vezes, como isca para o consumo, sem que a 

preocupação com o entretenimento sadio ou com a educação esteja presente. 

No Brasil, organizações como o CONAR, MIDIATIVA, Instituto Alana, entre 

outros, têm se debruçado nesta questão para objetivamente buscar a melhor 

conduta televisiva e mercadológica que envolve o consumidor infantil. São 

alarmantes, pois, os números que a “indústria cultural e comercial infantil” geram em 

torno dos desenhos animados, cerca de U$$600 bilhões de dólares por ano78.  

No Brasil, o Instituo Alana79 reúne informações, estudos, pesquisa e 

profissionais em torno da questão do consumo infantil e tem obtido êxito em sua 

empreitada de conscientização.  

Como exemplo da preocupação destes órgãos, cita-se a questão sobre o 

consumo da bonequinha/desenho/brinquedo “Polly Pocket”. Em um de seus 

episódios, Polly faz afirmações como “hoje foi o melhor dia da minha vida”, referindo-

se a uma tarde de compras no shopping, entre outras situações que podem ser 

vistas diariamente no site da bonequinha.  

O Instituto Alana trabalhou a denúncia consumista em relação à boneca, mas 

o CONAR80 indeferiu-a. Estas questões, embora sutis, podem ser observadas no 

                                                           
78

 Instituto Alana. Disponível em: <http://www.consumingkids.com/facts_about_marketing.htm>. 
Acessado em: 23 de mar. 2009. 
79

 “O Instituto Alana é uma organização sem fins lucrativos criada em 1994 que tem como missão 
fomentar e promover a assistência social, a educação, à cultura, a proteção e o amparo da população 
em geral, visando à valorização do homem e à melhoria da sua qualidade de vida, conscientizando-o 
para que atue em favor de seu desenvolvimento, do desenvolvimento de sua família e da comunidade 
em geral, sem distinção de raça, cor, posicionamento político-partidário ou credo religioso. É também 
incumbência do Instituto desenvolver atividades em prol da defesa dos direitos das crianças e dos 
adolescentes relacionadas a relações de consumo em geral, bem como ao excessivo consumismo ao 
qual são expostos [...]”. 
80

 CONAR - Conselho de Autorregulamentação Publicitária.  

http://www.consumingkids.com/facts_about_marketing.htm
http://www.conar.org.br/
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desenho e no site81. Há inúmeras referências ao consumo dos produtos da 

protagonista que precisam ser observados com cautela por pais e educadores.  

Desde a entrada do site no ar até a data pesquisada (23 de abril de 2009), ele 

estampa a seguinte chamada: “Seria demais se a gente pudesse ser estrelas de 

Rock! A gente pode! Isso é o que eu chamo de dia perfeito!” Polly também diz: “é 

demais ser estrela do Rock”, não com sentimento de satisfação em relação à 

música, mas ao fato de ser “celebridade”. Esta, por si só, é uma alusão clássica da 

indústria cultural e que sugere e incentiva a vida do espetáculo e no espetáculo82.   

Em seguida, ela convida todas para irem ao Parque Aquático da Polly para se 

“livrar de um dia chato”. Isto será ótimo, afinal é brincar e entreter-se com os 

produtos da Polly!  Há sempre a sugestão do consumo de cada um dos cenários da 

Polly Pocket para “se livrar de um dia chato”.  

O Instituto Alana apresentou um projeto de lei, que aguarda votação 

na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara de Deputados, sugerindo o fim 

da publicidade de produtos voltados às crianças. 

 

A proposta de alteração no Código de Defesa do Consumidor, de 
autoria do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), faz coro com pais 
e representantes de entidades ligadas à infância e à adolescência 
que veem na propaganda uma forma de oportunismo, que se 
aproveitaria da inocência deste público. Tal ideia se baseia em 
pesquisas que mostram que, pelo menos até os oito anos, as 
crianças não têm a mínima capacidade de “filtrar” argumentos 
publicitários. Depois, até os doze anos, elas sabem identificar a 
publicidade, mas ainda não entendem a questão mercadológica 
envolvida, nem seu caráter persuasivo. 

 

Assim, certos ou errados, CONAR, Alana, Mattel, Comissão de Defesa do 

Consumidor da Câmara de Deputados, percebem a relevância da questão do 

consumo em torno de produtos infantis. Seja pela busca da identificação com a 

personagem ou com os pares, os produtos licenciados pelos desenhos animados 

fazem do mercado infantil um tremendo e rentável filão mercadológico.  

A sociedade, em geral, tende a banalizar os efeitos da relação televisiva e do 

impacto que a indústria cultural e mercadológica exerce sobre a família e sobre os 

indivíduos. Parece haver uma irreflexão acomodada da possível influência da TV, 

incentivando o consumo de produtos, clichês e modelos, ou valorizando a formação 
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de ideias preconcebidas e de comportamentos que, possivelmente, nem pactuem 

com os valores escolhidos conscientemente pela família ou escola.  

As crianças parecem aprender cada vez mais cedo que para “ser” é preciso 

“ter” ou ao menos “parecer”. O domínio econômico degrada as relações do ser em 

ter e estas ocupam todo espaço social que busca o acúmulo desenfreado, a 

qualquer custo ou preço, de resultados econômicos, financeiros. O que antes era ter, 

passa a ser ou ao menos “parecer”. Onde o ter efetivo perde o seu prestígio 

imediato. O indivíduo, toda a sociedade e suas relações passam a depender e inter-

relacionar-se de acordo com o poderio obtido pela imagem que se recria, sem a qual 

não é permitido parecer. Estas são interpretações que parafraseiam o 17º aforismo 

de Debord. 

O “parecer”, portanto, não se sobrepõe ao “ter”, ambos articulam-se. Então se 

sobrepõem ao “ser”, minimizando a instância do sujeito, que, sem consciência de 

seu agrilhoamento pela imagem, sucumbe a esta sem reservas. 

O conhecimento, o interesse, o diálogo sobre as crianças, a televisão e “seus 

mundos, vivências e interações, inclusive as televisivas”, são muito importantes para 

a formação das crianças e seus valores. Este é um processo mútuo e dialético que 

enriquece e favorece o amadurecimento.  

Manteve-se em mente na elaboração deste trabalho que a contribuição maior 

desta reflexão recai sobre a sociedade, entendendo que ela seja constituída por 

indivíduos e que estes devem ter maior consciência de seu papel e contribuição na 

construção da sociedade, dia a dia. Pois, saibam ou não, são ou podem ser 

corresponsáveis pela produção televisiva, não no sentido de serem produtores ou 

profissionais da área, mas telespectadores.  

No mesmo instante em que são reféns da imagem da indústria “multicultural”, 

são também os indivíduos, em sua coletividade, que produzem e consomem o 

produto cultural desta indústria feita para a massa social. Podem aceitar ou não o 

que é televisionado, aplaudindo ou não a programação; dando, ou não, audiência a 

um produto midiático.  

Estas podem ser questões da escola e da família que, devidamente 

trabalhadas, podem cooperar na formação de uma sociedade mais preparada para 

fazer escolhas, com opções mais racionais, mesmo que dentro do padrão alienado e 

alienante que a TV possa proporcionar.  
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Um público melhor formado “ganhará” com uma programação melhor 

elaborada, pois o bom uso do recurso televisivo se dá quando pode ser apropriado, 

a ponto de explorar conscientemente o potencial que este meio tem por essência e 

por sua penetração nos lares. Para corroborar esta reflexão, salienta-se um dos 

ricos trechos de Adorno “[...] podemos conseguir que o efeito do esclarecimento da 

televisão se amplie e os perigos que ela representa se reduzam a um mínimo 

inevitável” (ADORNO, 1995, p. 78). 

 

 

5.2 VIOLÊNCIA 

 

 

Decidiu-se trazer à tona o tema da violência, mesmo muito debatido e 

controvertido na literatura. O que é fato e requer muita reflexão e atenção, uma vez 

que as crianças assistirão cerca de 10 tipos diferentes de crimes, de acordo com o 

Código Penal, se considerados os 7 canais abertos incluídos na pesquisa realizada 

no Brasil pelo Instituto Latino-Americano das Nações Unidas que pesquisa a 

prevenção da criminalidade, como parte da pesquisa “Crime e TV83”. Portanto, 

seriam 1433 delitos, que incluem lesão corporal, homicídios, furtos, roubos.  

Em “A criança e a violência na mídia”, cuja organização é de Ulla Carlsson e 

Cecília Von Feilitzen (2000), textos de pesquisas mostram referências e dados, tal 

como o de Wartella, Olivarez e Jennings (2000), que descreve que a sociedade nos 

Estados Unidos tem crescente aumento de violência e que a análise mais drástica 

está entre as crianças e adolescentes. Elas questionam de quem é a 

responsabilidade de tanta e crescente violência e, de acordo com as mesmas, a 

violência na TV, embora não seja o único e nem isolado fator, contribui para o 

comportamento violento, “mais de quarenta anos de pesquisas indicam uma relação 

entre a exposição à violência na mídia e o comportamento agressivo” (p. 61).  

Neste mesmo livro há informações de Huesmann, outro autor citado pelas 

organizadoras por suas pesquisas: 
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 Disponível em: <http://www.ilanud.org.br/biblioteca/revistas/>. revisitada em 04 de março de 2010. 
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[...] a exposição a desenhos animados violentos e a subsequente 
brincadeira com brinquedos baseados na série assistida, fornece às 
crianças uma oportunidade para ensaiar scripts agressivos derivados 
ou reforçados pelos programas. Crianças entre 4 e 5 anos, em 
pequenos grupos com meninos e meninas misturados, assistiram 
durante 21 minutos ou a um desenho animado agressivo ou a um 
outro desenho neutro. Logo após, brincaram por quinze minutos ou 
com brinquedos agressivos ou com brinquedos neutros (os 
brinquedos eram produtos comerciais baseados nos desenhos) e 
durante outros quinze minutos brincaram com o conjunto oposto de 
brinquedos; outras crianças participaram como grupo de controle, 
também brincando com os brinquedos, mas sem assistir aos 
desenhos e a análise mostrou níveis mais altos de comportamento 
agressivo nas crianças que foram expostas ao desenho animado 
violento. Concluíram que os resultados justificam a preocupação 
publica com o assunto dos desenhos animados e seus brinquedos e 

personagens.  
 

Para esta análise usar-se-á a definição de violência como “agressão”, com 

base no árduo trabalho de definição de violência buscada por Alex Eduardo Gallo. 

Em seu artigo, Estudos da Violência e suas Intervenções84, ele comenta: 

 

O estudo da violência implica, primeiramente, na definição de 
violência. Segundo uma extensa revisão, elaborada por Williams 
(2002), a definição de violência está relacionada à definição de 
agressão. Essa mesma autora aponta que Bandura (1973), afirma 
que “tentativas de definir um conceito representam essencialmente 
um convite a caminhar por uma selva semântica” (p.2). Tal fato 
acontece porque não existe um consenso na definição de violência. 
Williams (2002), aponta ainda que Hacker (1973) e Loeber e 
Stouthamer-Loeber (1998) definem a agressão como atos que 
infligem dados corporais ou psicológicos a outros, referindo-se a atos 
que causam danos menos sérios, enquanto violência é definida como 
atos agressivos que causam danos sérios. Para Wistedt e Freeman 
(1994), o conceito de agressão é mais amplo que violência, incluindo, 
também, palavras ou ações ameaçadoras e irritabilidade. Ainda na 
revisão de Williams (2002), Parke e Sawin (1997) definem que a 
agressão não é um comportamento, mas um rótulo cultural de 
padrões de comportamento, sendo resultado de um julgamento 
social por parte do outro. Uma outra definição de violência foi 
apresentada por Chauí (1985), sendo a violência uma realização 
determinada as relações de força, tanto em termos de classes 
sociais, quanto em termos interpessoais. Sidman (1989) e Andery e 
Sério (1997), definem a violência como sinônimos de coerção. Além 
dessas dificuldades de definição, o campo jurídico trabalha com 
conceitos de doloso e culposo. O que diferencia doloso de culposo é 
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a intenção em praticar a infração. Como intenção é um constructo 
subjetivo, determiná-la torna-se uma tarefa propícia a enganos. 
“Considerando os diversos conceitos de violência e as dificuldades 
de definição, neste trabalho, violência será considerada como 
sinônimo de agressão”. 

 

Este trabalho investiga o desenho animado, preferência televisiva das 

crianças, que não pode deixar de ser visto como produto da indústria multicultural. 

Por diversas vezes, questionou-se ao longo desta pesquisa: vende tão bem porque 

traduz o mundo das crianças, ou vende tão bem porque vende um mundo para as 

crianças?  

O desenho animado é feito por adultos, é “adultocêntrico” em certo sentido, 

pois é a tentativa do adulto “ser infantil”.  

É inquietante pensar que Victor Strasburger, em 1992, entre outros autores 

que têm estatísticas ou números semelhantes, aponta para o fato de que 

catalogados os desenhos animados e repensados em suas imagens, constata-se 

que uma criança terá assistido 806.400 minutos, ou 13.440 horas ou mesmo 560 

dias de sua vida.  É impressionante pensar que aos 70 anos como criança, ter-se-á 

gasto sete a dez anos de sua vida assistindo à televisão.  

Como o desenho animado faz mesmo parte da indústria cultural, resta-nos 

pensar que este entretenimento cultural é um negócio lucrativo que já subsiste por 

anos e deflagra, sim, os princípios e ideologia no mundo em que está inserido. Seja 

uma ideologia capitalista, seja uma ideologia de guerra étnica racial, sejam os 

sonhos de mulher prefigurados pela Disney.  

Averiguou-se, na fonte citada pelo livreto “A atração perigosa em desenho 

animado”, que a Revista Veja, de circulação nacional, publicou em 9 de março de 

2005 números estarrecedores sobre os lucros da Walt Disney Company, com a 

comercialização de DVDs, CDs, brinquedos, canais de TV (ABC, ESPN, Disney 

Channel e outros), além de cerca de 1,12 bilhões de dólares arrecadados em seus 

oito parques temáticos.  

É impossível não dar atenção às cifras vultosas que giram em torno do 

desenho animado como fenômeno de entretenimento de uma cultura construída e 

editada por adultos em busca de lucro, como parte da natureza básica e constituinte 

da indústria multicultural do espetáculo, do sonho e da ilusão da imensa maioria dos 

cidadãos que são ou um dia foram crianças. 
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No desenho animado vê-se de tudo: a projeção do que é conforto e luxo, o 

que é lícito e traquinas, a impunidade de consequências ou a crueldade sem 

precedentes. Têm-se modelos de homens e mulheres, ideais de famílias, do certo e 

do errado, de valores diversos e de estereótipos do aceitável e do inaceitável. 

Assiste-se à introdução de conceitos, de comportamentos, de consumo, que, por 

sua vez, traduzem uma sociedade e explicam o espectro cultural, social de uma 

sociedade e seus aspectos e vicissitudes. Todas estas são formas de sedução e de 

manipulação já descritas e debatidas por Adorno, Horkheimer, Marcuse e Walter 

Benjamim em seus trabalhos.  

Ao mesmo tempo, os desenhos animados, segundo autores como D‟Elboux 

“reelaboram mitos, símbolos, metáforas que atingem a subjetividade das crianças, 

auxiliando-as a solucionar seus conflitos internos através de narrativas que tratam 

do nascimento, da vida, da morte, do herói arquetípico etc.”. 

Assim, questiona-se a quem fica delegada a responsabilidade da instrução, 

do ensino, da responsabilidade e correção do público televisivo do desenho animado 

e do mercado que o envolve. A televisão orienta e as crianças conseguem, por si só, 

filtrar as imagens e mensagens, decodificar e maturar valores e condutas? Será a 

escola, os pais, o governo, a família, as próprias crianças? De quem é esta 

responsabilidade? Há algum responsável ou, quiçá, necessidade de um 

responsável?  

Questionar a existência ou necessidade de um responsável não é atribuir 

culpabilidade, mas compreender quem assiste à televisão, uma vez que as pessoas 

vivem em um mundo televisionado que perpetua a imagem consumida na tela. Esta 

perpetuação ocorre na vida das pessoas através do modo como se comportam, 

imitando e consumindo a tudo ao que assistem, pois vivemos numa sociedade 

“midiada”, em que as pessoas consomem a mídia e permitem que suas relações 

sejam mediadas pela mídia que, por sua vez, forma conceitos e opiniões, vendem 

produto de diversas formas, elege ídolos e achincalha os vilões também eleitos por 

ela. 
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5.3 TEMAS DOS DESENHOS ANIMADOS QUE FAZEM A DIFERENÇA 

 

 

Partindo da análise de conteúdo, será pontuada uma visão crítica acerca de 

temas, assuntos e conteúdos que são considerados merecedores de atenção para 

esclarecer a importância da TV e do desenho animado nela veiculado. 

Um exemplo do clássico desenho animado interpretado como instrumento 

propagador e difusor de mensagens imperialistas pode ser o trabalho de Ariel 

Dorfman e Armand Mattelar, em “Para Ler o Pato Donald” (Pato Donald foi criado em 

1934), que, analisado como uma animação, mostra a exploração imperialista, a 

sedução do consumo e as relações de interesse.  

O livro “Para Ler o Pato Donald“ mostra a crítica acerca da visão de 

dominação e submissão entre pessoas e países. Analisa as relações de classe, a 

questão da riqueza, da família, além das relações de trabalho e o momento histórico 

no qual a produção está inserida sob o ponto de vista de quem a produz. Nesta 

narrativa, os autores utilizam uma metodologia de análise de conteúdo. 

Outro exemplo, muito diferente e igualmente importante no que tange à 

questão das ideologias85, foi analisado para além das suas cores através de um 

estudo de recepção infantil. A animação em questão ainda é o “pássaro mais 

famoso e irritado da TV” – o Pica Pau, realizado pela equipe de pesquisadores do 

LAPIC.  

Desenho animado criado em 1942 e trazido ao universo acadêmico com 

extremo impacto por Elza Dias Pacheco, ao analisar “O Pica-pau: herói ou vilão? 

Representação da criança e reprodução da ideologia dominante” 86, ou, também, 

seu trabalho “O Desenho Animado na TV: Mitos, Símbolos e Metáforas”. 

Confirma-se a preferência das crianças pelos desenhos animados. Entre eles 

a predileção especial pelo Pica Pau, que – embora para muitos adultos seja violento 

e esteja sempre envolvido em “encrencas” (por isso “vilão”.) - é visto como herói pela 
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maioria das crianças pesquisadas. Isto se deu por conta do protagonista ser 

“pequeno, bonito, de cores vivas, lindas e berrantes, preguiçoso, mas muito esperto, 

que faz o que quer e defende o que é seu (não ataca, apenas defende-se)”.  

Portanto, esta análise mostra como a reflexão do conteúdo pode ser bem 

diferente da análise de recepção. Ou seja, inúmeras vezes o que os adultos 

imaginam que as crianças veem não é necessariamente o que as crianças de fato 

veem. O que ajuda a compreender o sucesso ou fracasso de algumas produções 

infantis. 

Outro exemplo de desenho que trouxe e ainda suscita inúmeras referências e 

questões quanto à sua influência na sexualidade e formação é “Bob Esponja Calça 

Quadrada”, de 1999. Sua sexualidade é tema de constantes blogs, sites, matérias 

de jornal, artigos87 e debates. A homossexualidade é, por muitos, vista 

implicitamente em diversos episódios. Alguns inclusive asseveram estar inserida na 

composição e concepção do personagem, o que não é confirmado pelo criador do 

desenho. 

O “Bob Esponja Calça Quadrada”, originalmente “The SpongeBob Square 

Pants”, é uma série idealizada por Stephen Hillenburg. Estreou no Brasil em 1999, 

no canal pago Nickelodeon, e em TV aberta na Rede Globo. O criador do 

personagem, embora tenha afirmado em entrevista ao Wall Street Journal88 que o 

“Bob Esponja é um tipo especial” e que prefere “pensar que o personagem é 

assexuado", na reportagem acendeu a polêmica ao afirmar que o personagem da 

animação exibida na Nickelodeon seria gay. 

Também no Brasil um "DOSSIÊ BOB ESPONJA GLS", publicado pelo site 

NitroG89, cita que 23 situações foram retiradas de cerca de 60 episódios transmitidos 

pela TV e são consideradas mensagens subliminares ou de implícita alusão ao 

homossexualismo.  O que se divulga é que os episódios mostram, Bob Esponja 

sendo um gay adolescente (com suas fantasias, brincadeiras e dramas) e que 

Patrick, representando a comunidade “bear” (dos gordinhos fofos, que fazem 

qualquer coisa por comida) seria seu companheiro.  
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A questão mais relevante, neste caso, não é se é verdade ou mentira o que 

se diz sobre a opção sexual da personagem. Porém é justo e necessário conhecer 

que tipo de programação as crianças assistem para que os mais variados temas 

possam ser adequadamente abordados na escola, em sociedade e na família com a 

devida anuência e preparo de quem educa para conversar sobre os mais variados 

temas. A clareza na comunicação é essencial em qualquer âmbito ou produto, e com 

o desenho animado não precisa ser diferente e evitaria espaço para a polêmica e 

suposições infundadas.  

É necessário reiterar que os exemplos citados apenas elucidam a importância 

dos temas tratados pelos desenhos animados e deixam ainda mais relevante o 

papel da mediação dos pais e, sobretudo, da escola, onde profissionais preparados 

e treinados poderiam ou deveriam estar aptos a tratar daquilo que de fato ocupa o 

tempo e o imaginário das crianças – o desenho animado.  

Podemos citar, como exemplo de “febre” entre as crianças dos últimos anos 

(2008 e 2009), o desenho Naruto, que, de fato, traz conteúdo bastante profundo em 

sua gênese. É uma série de mangá (desenho japonês) criada por Masashi 

Kishimoto e serializada na revista semanal  Shonen Jump desde 1999. Recebeu 

uma adaptação para animê em  2002. É produzido pelo Studio Pierrot e exibida 

pela TV Tokyo. No Brasil, a série começou a ser exibida em 1° de janeiro de 2007, 

no canal pago Cartoon Network, em uma edição feita pela licenciadora norte-

americana VIZ Media. Na TV aberta a série passou a ser exibida pelo SBT – na 

terceira edição, em 3 de julho de 200790.  

 Naruto91 é a história de um mundo fictício, inspirado em um Japão feudal com 

influências tecnológicas. Nesse mundo, Ninjas são retratados de forma "mística", 

com capacidades sobrenaturais. A história foca em Uzumaki Naruto, um menino 

órfão de doze anos que, ao nascer, teve a Bijuu das Nove Caudas Kyuubi no Yoko 

(Raposa Demônio de Nove Caudas) aprisionada em seu corpo, como forma de 

proteger a Vila Oculta da Folha da destruição que esse demônio pudesse causar. 

Discriminado e confundido com o "próprio demônio" pelas pessoas da vila, Uzumaki 

Naruto viveu toda sua infância solitariamente.  

O desenho tem como temas recorrentes as questões da solidão, amizade, 
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vingança, poder máximo através do pódio ou paixões que geram intrigas e rancores, 

cujas tramas nunca são concretizadas. Existe a questão da luta, da força e dos 

chakras, que podem ser os Chakras do Selo Proibido, que... 

 

[...] só podem ser usados por quem já foi marcado pelo Selo Proibido 
de Orochimaru (sendo mordido por ele e sobrevivido). Esse tipo de 
chakra é muito perigoso, e se for muito usado, acaba com a 
humanidade da pessoa, fazendo com que ela se torne um escravo 
de Orochimaru. Esse chakra tem uma cor roxa escura. Visíveis 
marcas negras aparecem no corpo do usuário e ele irá receber uma 
grande quantidade de poder desse chakra maligno. 

 

Outras referências podem ser apreendidas do ponto de vista da 

espiritualidade e religiosidade. Um exemplo delas é o artigo de Marcus Vinicius de 

Azevedo Braga, Pedagogo, evangelizador infantil,  que frequenta o Grêmio Espírita  

Atual em Brasília-DF, em artigo espírita publicado em 

http://www.forumespirita.net/fe/artigos-espiritas/desenho-animado-e-coisa-seriao-

imaginario-infantil-e-os-conceitos-espiritas/, que se entende ser relevante a este 

trabalho, embora o trecho seja relativamente grande. 

Ele demonstra, de forma clara, como desenhos que não se apresentam com o 

propósito de evangelização espírita podem ser utilizados para tal, uma vez que 

declaradamente permeiam conceitos claros do espiritismo. Ele mesmo sugere a 

utilização dos desenhos como ferramenta de evangelização espírita.  

 

[...] Com a ampliação das comunicações, internet e a TV por 
assinatura, além da entrada de desenhos de outros países, 
mormente os europeus e os japoneses, o eixo ideológico desses 
desenhos mudou. As culturas desses países vinham agora 
imbricadas nesses novos desenhos. A queda de modelos mais 
tradicionais, o avanço da corrida espacial e da astronomia,  tudo isso 
fez com que as temáticas teológicas tivessem outra abordagem nas 
verdades contextuais dos desenhos animados. A imaginação 
necessária à competição precisa alçar voos e toda visão de mundo 
era importante para construir uma nova história.  
 
O público, mais crítico e esclarecido, tornava-se mais exigente e 
queria mais informações. Para ilustrar isso, que é o ponto alto deste 
artigo, são citados alguns desenhos voltados para o público infantil 
bem recentes, a maioria em exibição ainda, identificando neles 
conceitos similares aos conceitos espíritas, descritos na tabela a 
seguir: 
 
Índice de Conceito Espírita: 
A   - Evolução dos espíritos 

http://www.forumespirita.net/fe/artigos-espiritas/desenho-animado-e-coisa-seriao-imaginario-infantil-e-os-conceitos-espiritas/
http://www.forumespirita.net/fe/artigos-espiritas/desenho-animado-e-coisa-seriao-imaginario-infantil-e-os-conceitos-espiritas/
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B -  Comunicabilidade dos espíritos com os encarnados/ Imortalidade 
da alma 
C  - Pluralidade dos mundos habitados 
D  - Pluralidade das existências (Reencarnação) 
 
Seguem tema e categorização, dadas pelo autor: 
 
“MARTIN MYSTERY- Um jovem estudante e a sua irmã 
acompanhados de um homem das cavernas são membros de uma 
agência que investiga eventos paranormais em vários planetas, 
aparecendo nos episódios  toda sorte de fenômeno mediúnico”.  
Conceitos (A), (B) e  (C). 
 
A TURMA DA MÔNICA- Os nossos queridos personagens brasileiros 
esbanjam conceitos com o Astronauta visitando outros planetas,  o 
dinossauro Horácio e Piteco na Pré-História e a turma do Penadinho, 
que sempre traz aspectos da reencarnação e da mediunidade.  
Conceitos  (A) ,(B), (C) e (D). 
 
DINOSSAUROS- Diversos desenhos de várias nacionalidades têm 
como pano de fundo a questão dos dinossauros, caracterizando as 
ideias de evolução.  
Conceito (A). 
 
DANNY PHANTOM- Desenho norte-americano que narra as 
aventuras de menino, filho de caçadores de fantasmas, que por um 
acidente passa a poder se transformar em fantasma e combate os 
espectros do mal na busca de defender a sua cidade, com diversos 
fenômenos mediúnicos nos episódios, como incorporação. 
Conceito (B). 
 
HARRY POTTER- O bruxinho mais famoso do planeta, ratificando a 
sua origem inglesa, apresenta fantasmas do passado passeando 
pela escola e conversando com os alunos em todos os filmes.  
Conceito (B) 
 
A lista é extensa e com certeza incompleta. Pergunte-se a qualquer 
criança e com certeza ela já viu algum desses desenhos, pois são 
todos bem recentes. Além disso, a maioria tem a sua versão em livro 
ou em quadrinhos. 

 

Obviamente, os conceitos apresentados nos desenhos apresentam várias 

distorções dos conceitos espíritas, mas isso não invalida que foi rompida a 

hegemonia do paradigma anterior de céu versus inferno. Como era de se esperar, a 

predominância está nas questões da mediunidade e suas facetas e na vida em 

outros planetas, fruto dos avanços da astronomia e das descobertas da 

transcomunicação instrumental e estudos afins,  sendo que os desenhos orientais 

apresentam mais a questão da reencarnação, que enriquece muito a trama. 
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Citando mais um exemplo, salientamos o enredo de um desenho específico 

que nos parece peculiar, por ser violento, vil, ter certo tom macabro e por não 

proporcionar nada de positivo para a educação das crianças. Refere-se à história de 

duas crianças. Uma delas sem nenhum pudor, indiferente ao sofrimento alheio. A 

outra, uma garota inexpressiva e insignificante. Ambas se tornam muito próximas e 

íntimas de uma criatura que as pessoas da região ainda não sabem como nomear. 

Sabe-se, porém, que ele diz ter milhares de anos.  

Veste-se de preto é extremamente magro. Tem um aspecto de caveira e em 

geral está sempre armado com uma foice. Diz-se sobrenatural em essência e em 

tudo o que faz, já que sua profissão é recolher e entregar espíritos ao submundo. 

Segundo ele, a relação que ele tem com estas duas crianças é detestável, mas 

como no momento, não tem outra opção uma vez que suas últimas empreitadas não 

lhe trouxeram êxito, ele fica ao lado destas duas crianças, mesmo que isso lhe seja 

muito humilhante. Sim é um desenho real e vem sendo oferecido como diversão e 

entretenimento a inúmeras crianças, como o nome de Billy e Mandy em “As Terríveis 

Aventuras de Billy e Mandy” apresentado no Cartoon Network92. 

 

 

Figura 38. Imagem captada do website da Cartoon Network. 
Fonte: <http://www.cartoonnetwork.com.br>. Acessada em 25 ago. 2009. 
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 Disponível em: <http://www.cartoonnetwork.com.br/tv_shows/billymandy/>. Acessado em: 10 de 

janeiro de 2010. 
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Figura 39. Imagem captada do website da Cartoon Network. 
Fonte: <http://www.cartoonnetwork.com.br>. Acessada em 25 ago. 2009. 

 

A despeito das crenças religiosas ou ateísticas do telespectador, o desenho 

faz uso de uma descrição macabra das relações, banaliza a violência e, com 

irreverência, relaciona questões relevantes como se fossem detalhes de um 

desenho colorido. Resta saber se ele é visto assim pelas crianças e, por isso, mais 

uma vez, deve-se salientar que a relação conteúdo, criança, recepção e mediação é 

sempre a melhor forma de redimensionar e avaliar o que um produto cultural ou de 

entretenimento pode trazer ao telespectador.  

Através da TV, as crianças são expostas e conhecem uma série de assuntos 

que não necessariamente vivenciam e em muitos casos não fazem parte do 

cotidiano ou dos diálogos das famílias. Assim, a mediação serve para esclarecer, 

instruir e nortear a educação das crianças dentro de um processo onde há troca 

mútua entre as crianças e os educadores. 

Abaixo, há um resumo transcrito literalmente por ser considerado relevante a 

esta pesquisa, como uma referência bastante equilibrada de um trabalho de 

doutoramento recente (agosto/09) intitulado: “A natureza no desenho animado 

ensinando sobre homem, mulher, raça, etnia e outras coisas mais”, de Eunice Aita 

http://www.cartoonnetwork.com.br/
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Isaia Kindel. Ele ajuda a corroborar o percurso para as análises feitas até aqui, em 

que coube à autora fazê-la detalhada com aspectos muito interessantes trabalhados 

nos desenhos animados e de relevância para a sociedade e formação das crianças: 

 

Esta Tese aborda, na vertente dos Estudos Culturais, as 
representações de gênero, sexualidade, raça, etnia, nação, classe 
social e natureza produzidas em seis desenhos animados lançados 
na década de 1990 pelos estúdios Disney e Dreamworks. Cinco 
filmes são produzidos pela Disney, sendo eles: Vida de Inseto, O Rei 
Leão, Rei Leão II − o reino de Simba, Pocahontas − o encontro de 
dois mundos e Tarzan. Um filme é produzido pela Dreamworks: 
FormiguinhaZ. A escolha desses filmes deveu-se aos cenários 
naturais e aos seus enredos, que têm sempre como personagens 
determinados animais ou povos, nesse caso especialmente os índios 
norte-americanos, que vivem em contato com a natureza. Neste 
trabalho indico como os desenhos animados têm se constituído em 
espaços educativos que ensinam de forma prazerosa sobre uma 
série de aspectos, promovendo, colocando em circulação e fixando 
determinadas identidades e padrões culturais, ou seja, atuando na 
contemporaneidade como uma Pedagogia Cultural. O uso da 
natureza e, especialmente, de personagens animais apresentados e 
identificados por músicas encantadoras e produções detalhadamente 
elaboradas, torna os discursos e as representações que esses 
constroem praticamente inquestionáveis, especialmente para seu 
público mais fiel. Nestes filmes construir tramas discursivas que 
entrelaçam representações de natureza e de alguns seres que nela 
habitam a gênero/sexualidade, raça, etnia/nacionalidade e classe 
social Maternidade, incapacidade de liderança e facilidade de abdicar 
de qualquer outra questão por um amor romântico são 
representações quase sempre associadas às mulheres nos filmes; 
agressividade e capacidade de liderança aos homens; para 
determinadas etnias, como por exemplo, os latino-americanos, as 
representações vinculam-se à marginalidade social; aos/às negros/as 
à inferioridade.93 

 

Portanto, em 1990, um estudo sério, baseado em cenários naturais e enredos 

específicos, aborda as representações de gênero, sexualidade, raça, etnia, nação, 

classe social e natureza. A autora mostra como o desenho pode ser um espaço 

educativo e prazeroso imbuído de padrões culturais, representações e discursos. 

Mostra como o desenho apresenta questões tão importantes e estereótipos que são 

consumidos e propagados no imaginário e na vida “de seu público mais fiel” que 

serão os cidadãos do mundo anos mais tarde.  

Entende-se, sobretudo, que é importante conhecer e buscar alternativas, pois 

elas existem ou podem ser feitas. Segue-se uma lista de alguns desenhos assistidos 
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Acessado em: 2  de março de 2010. 
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sem o mesmo rigor que nosso objeto – “The Jetsons” –, mas que podem ser vistos, 

analisados para que seja extraído o melhor da seriedade dos temas, da produção e 

principalmente das mensagens. 

São interessantes, pois na maioria deles trata-se do universo e da fantasia 

infantil, não trazendo conteúdos necessariamente violentos, macabros, consumistas 

ou sexistas, embora também sejam multiculturais, têm nuances naturais e universais 

(ao menos no Ocidente) do cotidiano das crianças o que, assim como os demais, 

permite a catarse, a fantasia, à educação. 

 

Charlie e Lolla: Série de desenho animado exibida no Discovery 
Kids, inspirada nos livros da escritora inglesa Lauren Child. 
Atualmente também é exibido na TV Cultura e no Disney Channel. O 
desenho fala do relacionamento dos irmãos Charlie e a Lola que 
adoram se divertir. Charlie é um garoto de sete anos que gosta 
de futebol e adora montar foguetes e carrinhos de corrida, seu 
melhor amigo é Marv. Lola, sua irmãzinha de cinco anos, que 
ama leite (cor de rosa) (com pó sabor morango) e odeia tomates. Ela 
está sempre se metendo em apuros, mas Charlie está sempre pronto 
para salvá-la das confusões. O livro predileto de Lola é "Besouros, 
Bichos e Borboletas" e ela gosta também de flores e também fala 
coisas muito engraçadas. Lola também tem um amigo imaginário que 
só ela pode ver e falar com ele, o nome dele é Soren Lorensen. Lola 
só consegue falar com ele quando está sozinha. Ela ama criar outros 
mundos para ir se divertir com Soren Lorensen. A melhor amiga de 
Lola (que não é imaginária) chama-se Lotta! Lola também ama sua 
raposa de pelúcia chamada Fox! (online)94 
 
Timothy Vai à Escola 
Timothy é um jovem guaxinim que enfrenta as dificuldades e 
encontra os prazeres de começar a ir para escola. Produzido pelos 
estúdios Nelvana, Timothy tem a ajuda de sua família (mãe e pai), 
sua professora e dos primeiros amigos para entender e enfrentar os 
desafios das novas amizades e da escola. Este desenho é 
especialmente feliz por ajudar a criança a resolver seus problemas 
de ir para a escola e entender como é bom fazer novos amigos e 
aprender. Desenho animado baseado nos premiados livros de 
Rosemary Wells.  
- Valores educativos (comportamento, respeito, família, ética, 
amizade e convivência), escolar, multicultural e não-violento. 
- Emissoras no Brasil que exibem este conteúdo: TV Cultura e Redes 
Públicas de TV. (online)95  
 
Backyardigans 
Desenho 3D animado, produzido pelos estúdios Nelvana, 
Backyardigans é baseado no desejo que todos têm de ser criança e 
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poder imaginar mundos inteiros no seu próprio jardim. Inteiramente 
pensado para TV, os Backyardigans são cinco alegres amigos que 
vivem fantásticas aventuras musicais, coloridas e imaginárias. Nas 
histórias eles exploram os assuntos que fascinam as crianças e 
desenvolvem, através da imaginação e cooperação entre eles, a 
narrativa necessária para as suas aventuras. Com uma produção 
esmerada, esta série é reconhecida como a melhor série pré-escolar 
por muitos pais, educadores e crianças em diversos países. 
- Valores educativos (desenvolve a linguagem e a sensibilidade 
artística – dança e música, introduz diversas áreas do conhecimento, 
além de reforçar comportamento, respeito, amor, amizade, ética e 
convivência), dinâmico, moderno, divertido, musicado, colorido e 
multicultural. 
Ganhador de diversos prêmios, incluindo um Annie e um Emmy. 
- Emissoras no Brasil que exibem este conteúdo: Discovery Kids, 
RedeTV e Rede Vida. (online).96  
 
 
Princesas do Mar  
Franquia brasileira de livros, revistas e desenhos brasileiros de Fábio 
Yabu. As animações são exibidas no canal Discovery Kids Brasil e já 
está televisionado atualmente em 127 países diferentes. A história 
passa-se no Mundo de Salácia onde as princesas dos vários reinos 
desse mundo enfrentam muitas aventuras. O povo desse reino 
aprende que não pode ser meter com o povo da Terra Firme, pois 
senão pode enfrentar grandes batalhas. Produção brasileira que 
pode ser conferida no site. (online).97  

 

Muitos outros desenhos podem ser citados. Se qualquer um destes for 

assistido, discutido e dialogado de forma cuidadosa e atenciosa por pais e filhos, por 

orientadores, professores, educandos e crianças, pode-se depreender e trabalhar 

cada um dos aspectos como recurso recorrente e útil na formação das crianças.  

Tenho me envolvido com o universo do desenho animado e ao conversar com 

outras mães e pais, com psicólogos, professores uma inquietação é sempre 

presente, o aparente desconhecimento e distanciamento com o desenho animado e 

com as crianças que assistem ao desenho. Ignorância acerca do conteúdo, 

mensagem, implicações, influências, potencial, produção, enfim, quase tudo que 

permeia o universo do desenho animado infantil. Dos pais aos educadores, parece 

haver certa ingenuidade em relação ao que as crianças assistem, apreendem e 

elaboram da TV.  

Outro fator marcante, que vale a pena ser relembrado, é que diversas vezes, 

no interior de muitos lares, as crianças, sozinhas, acompanhadas por babás 
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despreparadas ou mesmo pais e mães muito atarefados, são expostas aos 

desenhos animados sem suficiente atenção e reflexão. Tornam-se alvos mais 

facilmente seduzidos de programas, comerciais e mensagens televisionadas 

diariamente ou minimamente se tornam telespectadores menos críticos do que 

deveriam ou poderiam ser.  

Parece haver, também, uma irreflexão generalizada e possivelmente 

“acomodada” acerca das contribuições que a televisão possa oferecer como recurso 

pedagógico e reflexivo na família, na escola e na sociedade. De sua possível 

influência no consumo, formação de ideias e comportamento. A TV, sem orientação, 

pode ser inadequada por conta do excesso de tempo em que uma criança fica 

exposta a ela, que, conforme vimos, é em média de quatro horas e 20 

minutos,segundo estudos, quando é a única opção de lazer da criança ou quando 

não há oportunidade de partilhar, conversar e/ou dramatizar o que se assiste nela. 
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6 CONCLUSÃO  

 

 

Se levarmos em conta o menor número de horas a que as crianças ficam 

expostas à televisão, citados pelas pesquisas serão 3 a 4 horas diárias, o que 

levará, no período de 13 anos de idade, a cerca de 13.440 horas de televisão, ou 

mesmo 560 dias ininterruptos, sem incluir comerciais e programas para adultos. 

Portanto, tomando somente estes números, talvez já justificasse a importância do 

estudo cuidadoso do assunto e também deste trabalho98. 

O desenho animado parte de uma indústria multicultural de sonhos, imagens 

e ilusões que podem parecer inocentes, mas, inúmeras vezes, podem ser 

alarmantes, especialmente se compreendermos que é um “mundo” envolto em 

muitas aspirações financeiras. Portanto, o olhar cuidadoso é, em certa medida, o 

menor sinal de cautela em uma indústria que muitas vezes compreende as crianças 

como cifrão ou como “mini homem consumidor”. 

Animação não pode ser apenas assunto de crianças e da “indústria 

multicultural”, ávida por envolver e consumir as crianças, mas deve ser relevante na 

família e na escola. A exposição à televisão é inquestionável e, infelizmente, o 

assistir “desassistido” é uma realidade.  A responsabilidade é, sobretudo, dos pais, 

por ensinarem seus filhos, proverem o necessário para sua educação, 

supervisionando e conhecendo o conteúdo que é assistido. Estes cuidados são 

também prova de amor. 

Assim, pensar o desenho animado é também pensar o cidadão em formação. 

É repensar, como nas palavras citadas por Pacheco,  

 

A partir dos mitos existentes nos desenhos animados preferidos, as 
crianças elaboram medos e satisfazem necessidades fundamentais 
como: viver a magia da ficção; a importância de, ainda que 
magicamente, desafiam as regras que o adulto lhe impõe no seu dia 
a dia; a substituição do tempo métrico, que é real, pelo tempo 
psicológico que lhe permite libertar-se da gravidade, ficar invisível, e 
assim, comandar o universo por meio da sua onipotência 
(PACHECO, 1998, p. 34)99.  

 

Portanto, é o imaginário e a subjetividade em construção.  
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 MELO, Edino Luiz de. A atração perigosa em desenho animado. Campinas: Transcultural, 2009. 
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 PACHECO, Elza Dias. TV e criança: produção cultural, recepção e sociedade. São Paulo: Ícone – 
Editora da Universidade de São Paulo, 1988. 
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A força e importância de uma televisão de qualidade são imprescindíveis para 

educandos melhor formados e cidadãos mais bem preparados. A inserção da 

discussão sobre TV na escola é condição para melhor conhecer o aluno e a 

realidade que o cerca. 

A televisão100 está presente em quase todas as casas e é companhia de 

inúmeras crianças pelo mundo, embora as crianças prefiram não apenas a 

companhia da televisão, mas também de outro ser humano ao assistirem televisão. 

Neste trabalho, reiteradamente, foi explícita a pretensão de tão somente 

considerar e refletir acerca do desenho animado no que tange à sua mensagem e 

função como recurso mediático educativo, e não julgá-lo como vilão ou mocinho. 

Refletir acerca da influência que em algum grau e em alguns grupos o 

desenho exerce como veículo de informação, valores, tendências, ideologia diante 

de uma infância que se entende ter sido preservada, protegida por muito tempo, com 

o ensino ministrado em casa e depois por tutores. Há que se fazer referência ao 

trabalho de Mônica Monteiro da Costa Boruchovitch101, em sua dissertação de 

mestrado. 

Ela apresenta, no capítulo dois de sua dissertação, “Televisão e sua influência 

sobre a infância contemporânea”, um percurso histórico da televisão no Brasil, 

seguido do percurso histórico das concepções sobre infância da Idade Média até a 

modernidade. Na sequência, aborda a infância pós-televisão, contemplando as 

mudanças trazidas pela sociedade de consumo e a mídia. As novas características 

da infância hoje, infância com a qual se dialoga neste trabalho. 

Portanto, é preciso ter em mente que as gerações de ontem são os cidadãos 

economicamente ativos de hoje, e as crianças de hoje os cidadãos do governo no 

futuro, e assim por diante. Espera-se que a atenção com as crianças, sua formação 

e educação, sejam alicerces para o futuro cidadão! 

O desenho animado tem grande recepção por parte do público infantil 

(crianças102) e aqueles do gênero “mangás“ têm crescente espaço entre os 

                                                           
100

 Disponível em: <http://www.generacionesinteractivas.org/descargas/7tv.pdf>. Acessado em: 5 de 
março de 2010. 
101

 Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa 
de Pós- Graduação em Psicologia Clínica do Departamento de Psicologia do Centro de Teologia e 
Ciências Humanas da PUC-Rio. 
102

 A legislação brasileira considera como criança a pessoa com idade entre zero e doze anos, e 
passível apenas da aplicação de medidas protetoras quando comete infração (delinquência) ou se 
encontra em situação de risco,  de acordo com o art. 101 da Lei n. 8069/90, que é o Estatuto da 
Criança e do Adolescente.  

http://www.generacionesinteractivas.org/descargas/7tv.pdf
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adolescentes103 no Brasil e em outros países. Por esta razão, é mister que 

invistamos tempo hoje na reflexão do ontem com vistas ao amanhã!  

Por esta razão, concluir que este trabalhão foi mais um passo no vasto campo 

de compreensão da relação das crianças com a TV, das crianças com o desenho, 

das crianças com a sociedade e das crianças com as imagens é o grande ganho da 

análise feita e pautada sob o olhar crítico de Guy Debord em relação ao desenho 

dos Jetsons.  

Pode-se ver como é possível lançar sobre o desenho animado um olhar mais 

“afinado” com a sociedade e como ele gera e transforma e cresce com o indivíduo 

marcando histórias e traduzindo a história das relações. Guy Debord já preconizava 

em suas teses o que se viu no desenho dos The Jetsons, uma sociedade cada vez 

mais imagética e de relações midiatizadas por estas imagens entre tantos outros 

temas abordados especialmente no capítulo quatro. 

Neste esforço científico não se pode negligenciar o potencial pedagógico e a 

importante questão da recepção por parte dos espectadores de TV. Vale ressaltar 

parte do texto da SPPC104, que, em seu site PsiqWeb105, confere às questões 

referidas aqui ainda mais respaldo e relevância: 

 

A conduta agressiva entre os pré-escolares e escolares é 
influenciada por fatores individuais, familiares e ambientais. Entre os 
fatores individuais encontramos a questão do temperamento, do 
sexo, da condição biológica e da condição cognitiva. 
A família influi através do vínculo, do contexto interacional (das 
interações entre seus membros), da eventual psicopatologia e/ou 
desajuste dos pais e do modelo educacional doméstico. A televisão, 
os videogames, a escola e a situação sócio-econômica podem ser os 
elementos ambientais relacionados à conduta agressiva. Embora 
esses três fatores (individuais, familiares e ambientais) sejam 
inegavelmente influentes, eles não atingem todas as pessoas por 
igual e nem submete todos à mesma situação de risco. O que se 
sabe, estatisticamente, é que a agressividade manifestada em idade 
pré-escolar, infelizmente evolui de forma negativa. 

  

O desenho pode ser usado de inúmeras formas e para inúmeros intentos. 

Basta, apenas, ter sobre ele um olhar mais atento, menos ingênuo.  

                                                           
103

 A adolescência, por sua vez, se considera para pessoas entre os doze e os dezoito anos, 
encontrando-se as mesmas sujeitas à aplicação das mesmas medidas protetoras e à aplicação de 
medidas sócio-educativas (art. 112 do mesmo Estatuto da Criança e do Adolescente). 
104

 Sociedade Paulista de Psiquiatria Clínica. 
105

 BALLONE, G.J. Violência e Agressão; da criança, do adolescente e do jovem. In. PsiqWeb 
Psiquiatria Geral, Internet, 2001. Disponível em: 
<http://sites.uol.com.br/gballone/infantil/conduta2.html>. Acessado em: 05 de mar de 2010.  

http://sites.uol.com.br/gballone/infantil/conduta2.html
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A lista abaixo demonstra como é possível analisar diversos desenhos 

animados sob os mais variados prismas e com os mais diferentes olhares. 

Importante, porém é salientar que a análise é necessária, a reflexão é importante e 

que o desenho é rico pedagogicamente na construção e nas relações dos 

educandos como cidadãos e seres históricos.  

 

Lista de 10 grandes clássicos 
que contêm personagens ou 
enredos mal intencionados

106
 

Desenhos que ajudam a 
preservar o meio ambiente 
23 de julho de 2008 | Escrito 
por Luiz Magno

107
 

 

Artigo de Marcus Vinicius de 
Azevedo Braga, pedagogo, 
evangelizador infantil  e que 
frequenta o Grêmio Espírita  
Atual, em Brasília 

Tom e Jerry [Tom and Jerry, 
Hanna-Barbera] desde 1940. 
 
O gato sempre acaba 
esfolado ou decepado. 
Quando se irrita de verdade, 
saca uma espingarda para 
perseguir o provocativo rato, 
munido de um grande desejo 
de vingança. 
 
 
 
 
 

BRANCA DE NEVE E OS 7 
ANÕES (1937) 
A história. 
A rainha invejosa quer matar 
Branca de Neve, custe o que 
custar. Para se proteger, a 
moça vai para a floresta e se 
torna amiga dos anões e dos 
animais. 
A mensagem. 
A relação da personagem 
com a floresta dá aos 
espectadores o senso de 
integridade ecológica. Por 
outro lado, deixa bem clara a 
separação que existe entre a 
natureza e os humanos, 
representados como seres 
opressivos e desequilibrados. 
Branca de Neve é um 
modelo, que ensina à criança 
como elas podem ajudar a 
proteger a natureza. 

INU YASHA- Sucesso 
japonês, conta a história de 
uma menina que entra em 
um poço no fundo do seu 
quintal e lá retorna no tempo 
até o Japão feudal, onde vive 
situações relacionadas a sua 
encarnação nessa época, 
como uma sacerdotisa. 
Conceito (D). 
 
 
  
 
 
 

Pica-Pau [Woody 
Woodpecker, Universal 
Studios] desde 1940  
 
O protagonista é uma ave 
inicialmente que vai ao 
médico receber tratamento. 
Tornou-se um brincalhão 
mau-caráter e trapaceiro, 
fazendo de tudo para matar 
sua fome. 
 

Bambi (1942) 
 
A história. 
O filme conta as aventuras de 
Bambi, o pequeno veado que 
perde a mãe e tem que se 
virar sozinho. 
A mensagem. Bambi ensina 
à criança que a intervenção 
dos seres humanos pode 
tornar o meio ambiente 
vulnerável. É o que acontece 
quando os caçadores matam 

AVATAR - Desenho recente 
da Nickelodeon, fala de um 
tempo na China em que as 
pessoas dominavam os 
elementos- ar, água, terra e 
fogo e o Avatar que 
estabeleceria a ordem é 
aquele que já encarnou nas 
tribos dos quatro elementos. 
Conceito (D). 
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  Disponível em: 
<http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://i237.photobucket.com/albums/ff154/MrMenezes/C
artoons.gif&imgrefurl=http://kozmicsoldier.blogspot.com/2008/03/top-10-melhores-desenhos-violentos-
ou.html&usg=__ViuQN7wsIP6EvFZ5NXXlP3rIq6k=&h=339&w=260&sz=61&hl=pt-
BR&start=1&um=1&tbnid=vOMIbd7slG__DM:&tbnh=119&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Ddesenho
s%2Bviolentos%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26um%3D1>. Acessado em: 05 de mar de 2010.  
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 Disponível em: <http://www.reacaoambiental.com.br/?p=186>. Acessado em: 05 de mar de 2010. 
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a mãe de Bambi. A ideia de 
preservação é tão forte no 
filme que ele exerceu grande 
influência sobre toda uma 
geração de 
ativistas da década de 60. 

Papa Léguas [Road Runner, 
Looney Tunes] desde 1949  
 
O Coiote está sempre caindo 
de penhascos, sendo atingido 
por objetos pesados, 
atropelado ou se explodindo. 

MOGLI (1967) 
 
 
A história. Mogli é criado por 
uma pantera. Quando ele 
completa 10 anos, os animais 
decidem que ele deve sair da 
selva para fugir de um tigre. 
A mensagem. 
Mogli desperta o desejo de 
proteger o reino animal e de 
fazer parte dele. Também 

mostra às crianças que é 
preciso usar os recursos 
ambientais com 
consciência. 

YU YU HAKUSHO- 
Desenho japonês onde 
Yusuke Urameshi é um 
jovem indisciplinado que 
perde a vida ao salvar uma 
criança de um 
atropelamento. Por 
recompensa, ele se torna 
um “detetive” do mundo 
espiritual, travando neste 
grandes batalhas. 
Conceito (B) 

4. Os Simpsons [The 
Simpsons, Fox] desde 
1989  
 
Esta popular família conta 
com um pai idiota e um 
filho que apronta de todas, 
como humilhar o diretor de 
sua escola. Destaque para 
o programa preferido de 
Bart: Comichão e 
Coçadinha, uma sátira 
sangrenta de Tom e Jerry. 

A PEQUENA SEREIA 
(1989) 
 
A história. Ariel é uma 
sereia que deseja partir 
para o mundo dos 
humanos. Ela se apaixona 
pelo príncipe Eric e se 
transforma em uma 
mulher. 
A mensagem.  
A história mostra que a 
divisão entre seres 
humanos e a natureza 
pode ser superada. Ariel 
dá aos pequenos a ideia 
de que nós e a natureza 
podemos viver em 
harmonia. 

DRAGON BALL – 
Desenho japonês 
inspirado em uma lenda 
chinesa, conta a história 
de um menino com rabo 
de macaco e muito forte 
que na verdade veio de 
outro planeta e vive 
aventuras na Terra na 
busca das esferas do 
dragão. Tem vários 
episódios ocorridos no 
“mundo espiritual”. 
Conceito (C) e (B). 
 

Piu-Piu e Frajola [Sylvester 
and Tweety, Looney 
Tunes] desde 1940  
 
Segue a mesma fórmula 
de perseguições e 
situações dolorosas. 
Frajola caça o passarinho 
simpático ou o rato 
mexicano, usando 
inclusive armas de fogo. 
 

POCAHONTAS (1995) 
 
 
A história. Pocahontas, 
uma índia americana, se 
apaixona por John Smith, 
um navegante inglês, e 
mostra a ele a ligação 
íntima que seu povo 
possui com a natureza. 
A mensagem. 
A luta de Pocahontas 
contra os conquistadores 
britânicos ensina aos 
pequenos que o mundo 

OS CAVALEIROS DO 
ZODÍACO- Outro grande 
sucesso nipônico, em que 
jovens de um orfanato são 
criados por um milionário 
que os treina para se 
tornarem cavaleiros com 
armaduras especiais para 
salvar a Terra de um 
perigo iminente e defender 
a jovem Saori, 
reencarnação da Deusa 
Athena. Conceito (D). 
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natural e os povos 
indígenas não podem ser 
destruídos pela civilização 

Pernalonga [Bugs Bunny, 
Looney Tunes] desde 
1939  
 
O protagonista é um 
coelho esperto que 
sempre escapa das 
caçadas realizadas pelo 
Gaguinho, que carrega 
uma espingarda nas mãos. 
Há quem olhe com maus 
olhos quando o 
Pernalonga se veste de 
mulher. 

TARZAN  
(1999) 
 
A história. Tarzan é criado 
por gorilas numa floresta. 
Ele salva os animais do 
caçador Clayton e de seu 
grupo, que surgem com o 
objetivo de capturar bichos 
daquela espécie. 
A mensagem. 
O filme mostra o impacto 
humano no meio ambiente 
da pior maneira possível. 
O personagem Clayton se 
esforça ao máximo para 
explorar a natureza com 
fins de lucro. 

A MÚMIA- Desenho norte-
americano inspirado na 
refilmagem do clássico de 
1932, trata de uma família 
de arqueologistas contra 
uma múmia que volta a 
viver. Baseado na 
mitologia egípcia, trata da 
reencarnação de 
personagens com grande 
naturalidade. Conceito (D). 

Manda-Chuva [Top Cat, 
Hanna-Barbera] desde 
1961  
 
O desenho é sobre uma 
gangue de gatos de rua 
que vivem nos becos de 
Manhattan. Estão sempre 
fazendo armações para se 
darem bem e fugindo da 
polícia. 
 

PROCURANDO NEMO 
(2003) 
 
A história. 
Nemo é separado do pai 
superprotetor, que foi 
capturado e colocado em 
um aquário, onde se une 
aos outros peixes para 
conseguir a liberdade. 
A mensagem. 
A proteção exagerada dos 
pais mostra que a 
natureza possui aspectos 
perigosos. Mas a presença 
do homem é considerada 
a maior ameaça aos 
animais. O filme ensina os 
pequenos a respeitar a 
liberdade das criaturas e o 
modo de viver de cada 
uma delas. 

SHAMAN KING- Desenho 
japonês que narra a 
aventura de jovens xamãs 
(Médiuns) que, com a 
ajuda de espíritos 
guerreiros do passado, 
travam batalhas 
“incorporados” entre si. 
Conceito (B). 
 

Corrida Maluca [Wacky 
Races, Hanna-Barbera] 
desde 1968  
 
A série se resume a uma 
competição dos mais 
variados automóveis. 
Destaque para o Dick 
Vigarista, que jamais 
conseguiu vencer uma 
corrida e sempre tentava 
sabotar seus adversários. 

 DISNEY- O mega estúdio 
Disney tem produções com 
temáticas interessantes, 
como Irmão Urso e Mulan, 
que apresentam contatos 
ostensivos com entidades já 
desencarnadas e outros, 
como Little e Stitch e o 
Galinho Chicken Little, que 
tratam naturalmente da vida 
em outros planetas. Conceito 
(B) 

Pato Donald [Donald Duck,  STAR WARS- A saga de seis 
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Disney] desde 1934  
 
O pato mais conhecido dos 
desenhos animados não é o 
que se pode chamar de 
carismático, principalmente 
quando é passado para trás 
pela dupla Tico e Teco. 
 

filmes de George Lucas que 
resultou em diversos 
desenhos correlatos, além de 
considerar a vida em outros 
planetas, fala da “força”, um 
tipo de fluido que pode ser 
manipulado. Apresenta 
também personagens 
desencarnados que realizam 
aparições e se comunicam 
com os encarnados. Conceito 
(B) e (C) 

Zé Colmeia [Yogi Bear, 
Hanna-Barbera] desde 1958  
 
O faminto urso ocupa-se em 
roubar as cestas de 
piquenique dos turistas, junto 
de seu companheiro Catatau, 
dando trabalho ao pobre 
guarda florestal do parque. 

 GHOSTBUSTERS- Desenho 
inspirado no filme de 
sucesso, que teve a sua 
continuação, fala de um 
grupo que resolve montar 
uma empresa para caçar 
fantasmas. Conceito (B).  

  SCOOBY-DOO – O velho 
cão medroso e o seu amigo 
ainda fazem muito sucesso, 
em filme ou nos desenhos. A 
comunicação com os 
espíritos é na maioria das 
vezes revelada como um 
embuste com fins comerciais. 
Entretanto, os episódios 
nunca negam a existência 
destes fenômenos. Conceito 
(B). 

Quadro 4. Diversas visões, diversos desenhos. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Apesar de tanto tempo expostas à TV, não é possível afirmar, de maneira 

universal e irrefutável que as crianças são direta ou indiretamente influenciadas ou 

não pela TV, como já foi dito. Embora as brincadeiras e o comportamento pareçam 

ganhar, por vezes, uma conotação mais bélica, mais agressiva, precoce, 

sexualizada e, ao mesmo tempo, aparentemente insegura e vorazmente consumista, 

como se as crianças aprendessem ainda mais cedo que para ser é preciso ter ou, ao 

menos, parecer podemos relacionar a televisão, mas não responsabilizá-la 

indiretamente ou isoladamente. 

Por esta razão, o conhecimento, o interesse, o diálogo com as crianças sobre 

“seus mundos, vivências e interações”, inclusive as televisivas, são necessárias à 

formação das crianças, seus valores e sua vida. Este é um processo contínuo, 

constante, mútuo e dialético. 
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Encerrando esta conclusão, depois da citação já feita à Mônica Monteiro da 

Costa Boruchovitch e a Áries, que se preocuparam na descrição da história da 

infância e de como a criança foi vista ao longo da história, faz aqui referência à 

cultura hebraica. Cultura histórica e exemplar, pois diz respeito a um povo que 

sobrevive pelo mundo com suas tradições e princípios mesmo em meio aos muitos 

anos de batalhas, opressões, massacres e ainda constantes e permanentes lutas. 

Por esta razão citar os princípios educacionais perpetuados na história e na 

tradução cultural deste povo e relevante para refletir acerca do papel da família em 

sociedade.  

Na cultura hebraica aos pais é dado o pleno direito e privilégio da educação 

dos filhos quanto ao aprendizado e guarda das mitzvot (leis) que regeram e irão 

reger o povo, de uma forma participativa, diária, envolvente e viva em seus aspectos 

relacionais. 

Estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; tu as 
inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e 
andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. 
Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for 
velho não se desviará dele (DEUTERONÔMIO, 6.6,7; PROVÉRBIOS 
22.6). 
 

 

 Note-se que o papel dos pais como educadores envolve a participação na 

rotina diária na vida de seus filhos, isto é, ao acordar, ao deitar ao assentar, falava-

se da importância da observância dos princípios atinentes à Lei. Não se priva o 

direito das crianças de brincarem, de ouvirem histórias, terem acesso à literatura, ou 

até mesmo aos desenhos animados. Contudo a assistência presencial, conjunta, 

destes pais, pode trazer uma base adequada de diálogos acerca do que se vê, 

aprende, assimila e pratica. 

 Mais uma vez o Rei Salomão destaca em seus Provérbios que uma criança 

entregue a si mesma virá a envergonhar a sua mãe. Expõe-se, neste trabalho, a 

frequência em que as crianças estão entregues à televisão, ou seja, fruto da correria 

da vida moderna. Porém o que substituirá o contato dos pais que contam histórias 

para seus filhos, que olham em seus olhos e amorosamente lhes explicam as lições 

e desafios da vida? Ou brincam com eles em atividades manuais, como que 

mergulhando em seus muitos mundos, mas demonstrando interesse genuíno? 

O entretenimento televisivo deve ser encarado como tal, levando-se em conta o 

desprovimento de cultura e de bagagem educacional da grande maioria.  
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Entretanto, o desenho hoje tem ganhado a cada dia papéis virtuais e 

involuntários de educadores, tarefa esta primordial aos pais. Questiona-se, sim, o 

fato de não haver elementos que estimulam à paz, a ordem, a cultura, a ética, o bem 

comum, na grande maioria dos desenhos. A presença de educadores em sua 

criação e desenvolvimento poderia ser um facilitador na compreensão do mundo 

infantil e do entretenimento. 

 Crianças são tidas por inocentes, e a violência contra elas aterroriza a 

sociedade. Em um mundo sedento de paz, justiça e igualdade social, harmonia entre 

diferentes e na diversidade, contrapõe-se o desenho animado, que parece muito 

mais um fomentador destas lacunas do que um simples retrato infantil desta 

realidade. Que este trabalho, de alguma maneira, nos leve a algumas destas 

reflexões e siga seu caminho na mente dos que dele puderem depreender os 

exercícios da reflexão. 
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