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Resumo 

 

O sucesso da Walt Disney Company e de outros grandes estúdios nos Estados Unidos vendeu 

ao mundo um modo de fazer desenho animado. Nos Estados Unidos, as animações chegam à 

telinha representadas pelo famoso “Gato Felix” e pela série “Crusader Rabitt”, nas décadas 

de 1930 e 1940. No Brasil, a “Turma da Mônica” chega à TV 60 anos depois da estreia da 

animação nacional, em 1917. Neste artigo, analisou-se as primeiras produções americana e 

brasileira na televisão, mediante seu poder de empoderamento espectatorial e feminino, 

respectivamente. Nacionalmente as séries de desenhos animados mostram uma vantagem na 

representação não sexista de suas personagens femininas, o que acontece devido à sua estreia 

tardia em relação a produções americanas, e ao momento político-social vivido pelo país na 

época. 
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Introdução  

Quando se pensa em animação, várias imagens estão relacionadas a um senso comum, 

grande parte destas, principalmente no ocidente, estão ligadas a produtos de um único país: 

os Estados Unidos. A Pequena Sereia (1989), O Rei Leão (1994), Procurando Nemo (2003), 

Meu Malvado Favorito (2010), Frozen (2014), entre outras memoráveis produções da 

aclamada Hollywood, são marcos consolidados na indústria cultural e criativa, de 

entretenimento e da cultura pop mundial. De acordo com site Box Office Mojo, especializado 

em cinema e bilheteria, dentre os 100 maiores sucessos cinematográficos de toda a história, 

173 são animações, e todas estas norte-americanas. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do PPGCOM/UFJF, email: laryssaprado@live.com. 
3 Sendo eles: 9º: Frozen (2013), 13º: Minions (2015), 20º: Toy Story 3 (2010), 25º: Procurando Dory (2016), 28º: 

Zootopia (2016), 32º: Meu Malvado Favorito 2 (2013), 33º: O Rei Leão (1994), 39º: Procurando Neno (2003), 43º: 

Shrek 2 (2004), 46º: Era do Gelo: O Surgimento dos Dinossauros (2009), 49º: Era do Gelo: Deriva Continental (2012), 

50º: PETS – A Vida Secreta dos Bichos (2016), 54º: Divertidamente (2015), 63º: Shrek Terceiro (2007), 77º: Shrek 

Para Sempre (2010), 79º: Madagascar 3: Os Procurados (2012), 82º: Universidade Monstros (2013) e 84º: Up (2009). 

Disponível em http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/. Acesso em 04 de julho de 2017.   
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Essa posição de liderança dos Estados Unidos na indústria de animações não é 

recente, mas resultado de um longo processo histórico, alavancado pela produção de 

animação em larga escala, que começou 

imediatamente antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial, fato que 

contribuiu para fortalecer a emergente indústria cinematográfica norte-

americana como um todo, pois deixou de enfrentar a concorrência de 

produtores europeus. Mais que isso, acabou por ocupar o mercado consumidor 

europeu ainda antes do término do conflito, estabelecendo assim, desde cedo, 

uma hegemonia na produção audiovisual em todo o ocidente (LUCENA JR., 

2001, p.61). 

 

Inicialmente o lugar da animação na indústria cinematográfica era visto como 

secundário em relação à experiência com atores reais, ao invés de atores animados. O tempo 

demandado pelas produções era grande devido ao seu longo e árduo processo técnico, e se 

configurava como o maior problema no processo de criação, que chegava a durar quatro anos, 

mesmo que as primeiras produções fossem realizadas de forma simples, em curtas-metragens. 

É só a partir da década de 1930, que a animação passa a chamar a atenção (ROCHA, BUENO, 

2014).  

De 1920 até 1940, a “Época de Ouro de Hollywood”, o cinema, principalmente o de 

live-action, representava a linha de frente da cultura americana pelo mundo (ROCHA, 

BUENO, 2014). Tamanho espraiamento e sucesso verificados nas primeiras décadas do 

século XXI, foram resultado de um modo de produção fixado: uma linha de montagem 

industrial, bem como era a fabricação de automóveis e eletrodomésticos (GONÇALVES, 

2011). Os estúdios ainda tinham o controle total sobre o produto, desde a produção à exibição, 

tendo suas próprias salas de cinema. Na animação, iniciativa similar é creditada a John 

Randolph Bray, que, à moda de Henry Ford e Frederick W. Taylor, implementou na produção 

princípios científicos de gerenciamento sobre produtividade do trabalho (LUCENA JR, 

2001).   

A técnica criada por Bray consistia na impressão dos cenários em largas folhas onde 

seriam sobrepostos os personagens desenhados. Em outros estúdios, como o de Raoul Barré, 

outras técnicas eram realizadas. Barré implantou o sistema de recorte do cenário ou do 

personagem, facilitando o processo de ambientação. Por sua vez, Bill Nolan criou a ilusão do 

movimento horizontal do personagem, movimentando o cenário por trás da ação4.  

Mais tarde os americanos ainda seriam pioneiros nas descobertas tecnológicas que 

agilizariam e modernizariam o trabalho – como os computadores e softwares de computação 

gráfica. Nas décadas de 1970 e 1980, eles já haviam conquistado público das mais diversas 

                                                 
4 Disponível em <http://animacaosa.blogspot.com.br/2015/05/historia-do-cinema-de-animacao-o.html. Acesso em 12 

de julho de 2017. 

http://animacaosa.blogspot.com.br/2015/05/historia-do-cinema-de-animacao-o.html
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culturas e idades, tendo como seu mais famoso expoente um pequeno rato chamado Mickey 

Mouse, símbolo de seu estúdio de maior prestígio mundial: a Disney Word Company.  

No Brasil, as animações começaram a se desenvolver também no início do século 

XX, entretanto, os avanços tecnológicos e o financiamento das produções tardaram a se 

acontecer ‘do lado de cá’. O descompasso das produções brasileiras em comparação com as 

americanas também era reflexo de problemas estruturais, como o precário fornecimento de 

energia e a inexistência de salas fixas de cinema. Apesar disso, em 1917, a animação nacional 

dava seu primeiro grande passo com “O Kaiser”, de Álvaro Marins, o Seth, filme que, 

atualmente, não conta com mais nenhum vestígio além de alguns fotogramas. Mas, apesar de 

começar a se modificar na década de 1950 o cenário desfavorável não se alterou até o início 

da década de 1960. Em 1953, quando foi produzido ‘Sinfonia Amazônica’, de Anélio Latini, 

primeiro longa-metragem animado no Brasil, a Disney lançava Peter Pan, seu 14º longa em 

cores (DESENHANDO, 2013). 

A realidade é que, ainda em 2017, o relativamente recente setor de animação no Brasil 

não constitui efetivamente uma indústria com as características de produção em série, como 

acontece nos Estados Unidos, onde os estúdios conseguem coordenar um trabalho após o 

outro (GATTI JR; GONÇALVES, BARBOSA, 2014). Atualmente, além dos EUA, os 

maiores mercados de animação são Japão, Canadá, França, Reino Unido e Alemanha 

(RAUGUST, 2004; TSCHANG e GOLDSTEIN, 2004). 

Embora existam tais contrapontos entre a história da animação dos dois países que 

serão analisados neste trabalho, atualmente ambos tem se aproximado em um sentido: a 

mudança na representação de seus personagens mediante debates de gênero. Nos Estados 

Unidos, longas-metragens como “Valente” (Pixar, 2012) e “Frozen” (Disney, 2012), mostram 

protagonistas mulheres que rompem com o arquétipo da princesa tradicional, vendida há anos 

pelos estúdios de maior sucesso no país. Nos desenhos animados tem ocorrido o mesmo. 

Gravitty Falls (2012) e Star vs As Forças do Mal (2012) – primeira animação a mostrar um 

beijo gay –, ambos da Disney, também tem tido mesmo viés. E no Brasil? 

Nacionalmente não há uma análise aprofundada sobre os curtas/longas de animação 

e desenhos animados que são prata da casa a respeito dessa temática. Entretanto, é possível 

perceber que alguns conteúdos tem chamado a atenção quanto a uma iniciativa diferente das 

narrativas tradicionais mediante a representação de gênero. As séries televisivas “O Show da 

Luna” (TV PinGuim, 2014), bem como “Escola de Princesinhas” (Vídeo Brinquedo, 2007) e 

“Meu AmigãoZão” (2D Lab/Breakthrough Animation, 2010) são possíveis exemplos. 

Também é interessante pensar que, em 1977, quando a famosa dentucinha Mônica saiu da 
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tirinha do Cebolinha – publicada na Folha da Manhã, atual Folha de S. Paulo –, e foi 

protagonista da primeira animação brasileira na televisão, a personagem já mostrava que  

as meninas podiam ter seu espaço e que não é preciso corresponder a padrões 

de beleza para ser dona da rua. Mônica tinha que lidar com os garotos do bairro 

que a insultavam por causa de seus atributos físicos, mas não media esforços 

para se mostrar mais forte que todos eles. Por gostar de comer muito, Magali, 

sua melhor amiga, também sofria com a implicância dos amigos, mas 

tampouco parecia se abalar (PRADO, no prelo, p.11). 

 

A proposta deste artigo, então, é analisar as primeiras produções televisivas – séries 

de desenhos animados – nos Estados Unidos e no Brasil, para saber de que tipo de 

empoderamento é possível falar quando se trata da entrada desses conteúdos na telinha. 

Partimos do pressuposto de que as produções americanas proporcionaram, à sua época, o 

empoderamento espectatorial do público infantil, e que as produções brasileiras, por sua vez, 

teriam vantagem ao falar de empoderamento feminino e igualdade de gêneros, devido ao 

momento histórico em que se desenvolveram, sendo bastante tardia a sua estreia na televisão 

se comparada aos Estados Unidos.  

Assim, o “Gato Félix” (1930), “Crusader Rabbit” e A Turma da Mônica (1977), 

primeiras produções televisivas nos Estados Unidos e no Brasil, respectivamente, serão os 

objetos de estudo da análise pretendida, que irá se estruturar sob uma Revisão Bibliográfica 

para traçar quais eram os contextos históricos da criação destas animações, bem como para 

usar teorias adequadas às análises dos produtos. 

 

A VEZ DOS ANIMAIS: FELIX E CRUSADER RABBIT 

Em meio à década de ouro de Hollywwod, em 1930 o cinema de animação ganhava 

então uma linguagem visual própria, universalmente assimilável, contribuindo para sua 

afirmação como entretenimento rentável e dando apoio seguro para ousadas e bem sucedidas 

experiências formais (LUCENA JR., 2001). Uma dessas experiências era a criação de séries 

de desenhos animados focadas um personagem específico, pois em termos econômicos e de 

satisfação do espectador, 

havia uma demanda por produções de massa e uma consequente necessidade 

de uniformização da animação, que ajudasse o público na compreensão das 

histórias. E, da mesma forma que no cinema de imagem real – com 

personagens como Carlitos, Tarzan ou cowboys do faroeste – os produtores de 

animação satisfazem esse desejo de se ver o mesmo herói em vários filmes 

(LUCENA JR., 2001, p.74). 

 

Essa nova forma de fazer animação tem duas consequências imediatas na construção 

do conteúdo: a primeira é a independência dos personagens, que não contam mais com a 

participação direta do animador – que antes aparecia como um mágico que fazia desenhos se 
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moverem, mas agora encarna apenas o cronista que dá vida à história, e que atua somente nos 

bastidores – e a ascensão dos animais como protagonistas. “Era uma opção perfeita para a 

deflagração de fantasias sem limites, ainda mais tirando proveito de um processo de universal 

de identificação que existe entre nós humanos e o mundo animal” (LUCENA JR, 2001, p.75). 

Vindo das tiras de jornais e lançado pelo americano Otto Messmer e pelo australiano 

Pat Sullivan, Félix, o risonho gato preto apareceu pela primeira vez no cinema na 

animação Feline Follies (“Folias Felinas”), de 1919. Em 1922, Félix converte-se em 

protagonista de uma série de desenhos animados em preto e branco, de 154 episódios. Os 

curtas animados com duração média de cinco minutos eram exibidos no cinema, antecedendo 

o cinejornal, o documentário, os trailers e o próprio filme de ação ao vivo. Essas sessões eram 

assistidas principalmente por adultos. De acordo com Donald Crafton (1993), o sucesso da 

personagem era tamanho que, na época, só perdia para Chaplin no mundo do cinema, mesmo 

que tivesse herdado muitos de seus trejeitos. A grande diferença entre eles era que Felix 

conseguia ultrapassar as barreiras de classe social e idade, o que era um desafio para sua 

versão humana.  

A trama cinematográfica girava em torno de um gato surrealista - carregado de todo 

o simbolismo que acompanha a espécie – que soluciona desafios diários com muita sabedoria, 

sagacidade e humor. Não demorou muito para que seu sucesso influenciasse novas produções, 

como o Gato Julius, personagem principal da primeira série animada da Disney, “Alice 

Comedies” (1923), e até mesmo o famoso Mickey Mouse, na segunda metade da década de 

1920. 

A criação do personagem obedeceu às possibilidades técnicas da época – corpo 

arredondado para facilitar os desenhos, pintura e repetição de movimentos, cenário com 

poucas linhas e branco, contrastando com o personagem preto -, mas não deixou de lado os 

traços expressivos do felino, que encarnava uma personalidade humana, sem maniqueísmo 

(o que o diferenciou de seus similares criados pela Disney). 

Félix foi o maior astro dos desenhos da era muda, mas não conseguiu sobreviver ao 

cinema sonoro. O felino entrou em declínio em 1928, particularmente com a chegada de 

Mickey Mouse, da Walt Disney. Em 1929, Sullivan decidiu finalmente fazer a transição e 

começou a distribuir desenhos animados sonoros do gato. A iniciativa fracassou, entretanto, 

o personagem teve o privilégio de ser o primeiro a aparecer na televisão americana, mas ainda 

de forma estática. Em 1928, uma emissoras local chamada W2XBS, que pertencia ao grupo 

NBC, fez testes de transmissão com um boneco de Félix. Mas, seus desenhos só começaram 

a ser exibidos na telinha em 1953, quando Joe Oriolo – criador do Gasparzinho –, que 

ilustrava as tiras de quadrinhos de Felix, redesenhou o gato, dando-lhe pernas mais 
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compridas, acrescentou novos personagens e deu ao gato uma bolsa mágica de truques, que 

podia assumir uma infinita variedade de formas. 

 

             Figura 1 - Fotograma da primeira aparição de Felix na TV. Fonte: Youtube 

A TV, que chegou aos Estados Unidos no começo dos anos 1930, e estava disponível 

nos grandes centros desde o início dos anos 1940,  

atingiria todo território continental no final da década. A televisão se tornava 

uma realidade e se a guerra mascarava a influência dela na sociedade enquanto 

prática midiática audiovisual na primeira metade da década, o cinema não 

podia se esconder dela nos outros cinco anos (VENÂNCIO, 2011, p.6). 

 

Entretanto, como ressalta Furquim (2016), é importante entender que 

entre 1940 e 1950 a televisão era experimental, sendo que a TV comercial 

somente foi estabelecida por volta de 1946. Ainda assim, a exibição de 

programas era irregular; não tendo horários certos nem uma legislação que 

definisse o tipo de programa que poderia ser exibido (FURQUIM, 2016, n.p.). 

 

Focada no público adulto, a televisão que se estruturava nos anos 1950 tinha como 

objetivo preencher os horários na telinha à partir das 17h, faixa do dia em que seu público 

alvo poderia assistir TV depois de um dia exaustivo de trabalho. Assim, os desenhos 

animados apenas preenchiam o tempo disponível entre um programa e outro, quando não 

conseguiam completar a cota de comerciais para aquele determinado horário. Para as crianças 

era destinada a faixa um pouco antes das 17h.  

Desta forma, em 1947 a televisão já tinha criado uma faixa de público infantil. 

A maioria dos canais atendiam esse público produzindo programas de 

fantoches, ou de aventura e comédia estrelados por atores. O número de 

programas aumentava proporcionalmente ao interesse do público alvo. Com o 

tempo, foi criada uma faixa de horário própria, conhecida como Saturday 

Morning, na qual programas infantis eram exibidos aos sábados pela manhã 

(FURQUIM, 2016, n.p.). 

De acordo com Lucena Júnior, a televisão foi responsável por profundas alterações 

na trajetória da animação. Seria correto dizer ainda, que ela também alterou o cotidiano tanto 

de adultos, como principalmente das crianças. De repente, o desenho animado passa a ser 
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encarado como pura distração para o público infantil, uma maneira de dar sossego temporário 

para os pais. Surgia a “babá eletrônica” (LUCENA JÚNIOR, 2001, p. 135). 

 “Willie the Worm”, criado por Chad Grothkopf – funcionário da Disney –, é 

considerado pelos historiadores americanos como o primeiro desenho encomendado para a 

televisão. A produção seria exibida pela mesma emissora que fez os testes com Felix, a 

W2XBS. Porém, devido aos altos custos de produção e à precariedade da transmissão, a 

estreia da série foi adiada. Durante a década de 1940 os canais preferiram exibir as animações 

que já eram usadas no cinema, em especial as do cinema mudo – como o Gato Felix. A falta 

de legislação sobre o conteúdo facilitava a pirataria dos desenhos.  

 Mas, em 1949, com 195 episódios em preto e branco, estreava a primeira série de 

desenhos animados na TV americana, “Crusader Rabbit”, de Alex Anderson e Jay Wars, 

produzida pela Vallee Video. No fim dos anos 1950 a empresa The Shul Bonsall comprou os 

direitos do desenho e o relançou com novos 260 episódios em cores. A série tinha como 

personagens principais Crusader Rabbit, seu colega Ragland T. "Rags" Tiger, e seus inimigos 

Dudley Nightshade e Bilious Green.  

Em seguida, em 1953, a rede americana CBS estreou outra série exclusiva para a TV, 

“Winky Dink and You”, desenvolvida por Jay Ward e Alex Anderson e produzida por Jerry 

Fairbank. A novidade de Winky Dink era que em certos momentos era pedido às crianças que 

ajudassem o protagonista-mirim a resolver um problema, colocando sobre o visor da TV, uma 

folha de plástico especial para conectar uma série de pontos. O resultado era um desenho ou 

outra mensagem secreta, que permitia a continuidade da história – o primeiro exemplo de 

programa interativo (LUCENA JÚNIOR, 2001, p. 135).  

Sobre essas iniciativas, Cristiane Fariah mostra que  

A TV proporcionou à produção animada também uma mudança na relação com 

o público. Enquanto exibida nos cinemas, não havia um direcionamento quanto 

ao público-alvo, mesmo havendo grande identificação do público infantil com 

a produção animada. Até que, na década de 1950 se inicia um processo de 

segmentação da produção em que as animações ganharam o status de produto 

infantil (...) (FARIAH, 2015, p.62). 

 

De acordo com a autora, esse empoderamento espectatorial do público infantil vai 

fazer com que a partir da década de 1950, com a popularização da TV, o volume de produções 

aumente consideravelmente. Filmes que antes eram produzidos para o cinema são 

aprimorados e levados à TV, chegando a serem exibidos com força comercial ainda nos dias 

hoje, como é o caso de Pernalonga (Bugs Bunny), clássico da Warner Bros, criado por Tex 

Avery em 1940. 

Atualmente na TV americana, três grandes canais (Disney, Time Warner’s Cartoon 

Network e Viacom’s Nickelodeon) possuem em sua estrutura o estúdio, a distribuição e o 
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licenciamento (RAUGUST, 2004; YOON e MALECKI, 2009). Quando surgem séries feitas 

pelas produtoras independentes, estas são praticamente incorporadas pelas grandes redes. 

Além disso, alto orçamento e massiva divulgação tornam imbatíveis a quantidade de 

produções, a qualidade do que é exibido e os elevados retornos de bilheteria, o que soma-se 

ao fato de que os grandes produtores conseguem licenciamento no mundo inteiro, sem pagar 

intermediários, pois são donos dos canais e assim podem distribuir e ganhar muito na 

produção (GATTI JUNIOR; GONÇALVES; BARBOSA, 2014).  

 

DOS QUADRINHOS PARA A TELINHA: Porque “Turma da Mônica”, e não do 

Cebolinha? 

 Em 1917 a animação brasileira começa a dar seus primeiros passos com o curta-

metragem “O Kaiser”, de Álvaro Marins. Na década de 1950, com a chegada da TV ao país, 

as animações são usadas apenas para fins de propaganda. Isso acontecia devido à falta de 

incentivo em produções que não fossem comerciais. O alto custo de realização dificultava a 

chegada das séries de desenhos animados às telinhas, assim, era natural que o primeiro 

desenho animado a ser exibido não fosse nacional. Pica-Pau, originalmente Woody 

Woodpecker, teve sua primeira transmissão realizada em 19 de setembro de 1950, em inglês, 

na extinta TV Tupi, um dia após sua inauguração. O personagem foi criado em 1940, nos 

EUA, por Walter Lantz.  

Somente 60 anos depois de seu nascimento no país – 17 anos depois da entrada das 

séries de animações estrangeiras na TV – as produções nacionais, ainda de forma tímida, 

ganharam sua fatia no mercado televisivo. A “Turma da Mônica” é considerada a primeira 

série de animação nacional feita para a TV brasileira (ROSA, 2016). Durante a década de 

1960 e início de 1970, a turminha começou a fazer sucesso com as tirinhas do Cebolinha, na 

Folha da Manhã, atual Folha de S. Paulo, criadas pelo repórter policial Maurício de Sousa. 

Em 1970, Mônica rouba a cena e ganha sua própria revistinha, que já levava o nome de “A 

Turma da Mônica”. Não demorou muito para que fosse produzida uma animação – ainda com 

viés comercial – baseada em seus personagens, que eram garotos propaganda da empresa 

Cica. A Turma da Mônica caiu então no gosto popular.   

 

             Figura 2 - Primeira tirinha da Mônica, em 1971. Fonte: Site Oficial da Turma da Mônica 
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No dia 24 de dezembro de 1977, estreava na extinta TV Tupi, o especial “Natal para 

Todos”, que tinha Mônica como protagonista. O episódio de cinco minutos narra o momento 

em que a turminha percebe que, se a casa deles não tinha chaminé, como o Papai Noel poderia 

descer para deixar os presentes? Algo precisava ser feito, já que o Natal estava chegando. 

Mônica, como uma líder nata, chama Cebolinha, Cascão e o Bidu para ajudar a construir uma 

chaminé em sua própria casa. Entretanto, para carregar os tijolos para cima do telhado, 

precisavam da ajuda de um outro amigo: o Anjinho.  

A expressão da menina sempre zangada do início foi, ao longo dos 54 anos, ganhando 

mais suavidade, mas sempre com as características que rendem coelhadas a quem disser perto dela: 

gordinha, baixinha e dentuça. O cartunista e criador da personagem, conta que Mônica veio para 

atender uma demanda específica. 

(Eu) tinha criado o Bidu, quando ainda era repórter policial do jornal Folha da 

Manhã (hoje, Folha de S.Paulo). Das tiras do Bidu (e Franjinha) pincei o 

Cebolinha para uma série em separado, e ainda produzi as tiras do Piteco, o 

homenzinho pré-histórico. Nas tiras do Bidu apareciam outros personagens 

secundários: o Titi, o Manezinho, o Jeremias… No Cebolinha aparecia o 

Cascão. No Piteco vinham seus amigos trogloditas…Daí alguém da redação 

da Folha me lembrou de um detalhe que eu estava deixando passar 

despercebido: Cadê os personagens femininos nos seus quadrinhos? Cadê as 

mulheres? Você é misógino? Perguntavam-me. Primeiro corri ao dicionário 

para ver o que significava a palavra. Misógino, diz o dicionário, é quem tem 

aversão ou desprezo pelas mulheres. Como não era o meu caso, parei para 

pensar sobre o por que (sic) de não haver mulheres nas minhas primeiras 

histórias (SOUSA, 1996, n.p.). 

 

A explicação do autor vinha do fato de que ele reproduzia nas tirinhas parte da sua 

infância, das suas memórias, opiniões e brincadeiras, que eram vivências de um menino.  

“Não sabia exatamente como eu (quando autor) deveria me comportar ou relacionar quando 

incorporado por uma mulher. Mas a situação tinha que ser enfrentada. E resolvida (SOUSA, 

1996, n.p.)”. Foi então que ele encontrou inspiração dentro da própria casa, nas filhas. 

E com isso vieram a Mônica, com toda a sua força de comunicação — tanta 

que roubou a cena de todos os outros personagens — a Maria Cebolinha 

(baseada na Mariangela), a Magali, logo depois, Marina, mais recentemente, 

Vanda e Valéria, já criadas e em fase de lançamento. E muitas mais (...). Com 

a participação forte tanto de homens quanto de mulheres nas minhas histórias, 

pude criar um universo ficcional tão humano e real quanto o que vivemos. E 

que talvez seja um dos motivos para explicar o sucesso da Turma da Mônica 

(SOUSA, 1996, n.p.). 

 

O sucesso da Turma da Mônica é um exemplo de que as animações fabulares, que 

eram clássicas no universo da animação, principalmente devido à inspiração americana, que 

sempre foi muito forte no desenvolvimento do gênero no Brasil, cedia lugar então às 

narrativas com um viés mais voltado para o humor, e, junto com escolhas linguísticas, gestos, 

expressões, linguagem não verbal e circunstâncias inesperadas, acrescentam na atmosfera das 
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animações, particularidades que espelham ícones do contexto sócio-político e cultural, 

explorando uma multiplicidade de vozes, inclusive de contradições (CRUZ, 2015, p.2)

 A década de 1970, momento em que Mônica chega à televisão brasileira, é 

considerada por autores como Cynthia Andersen Sarti (2004), o início do movimento 

feminista no Brasil. De acordo com Ana Alice Alcantara Costa (2004), seria mais viável dizer 

que é nessa década que o movimento se fortalice no país. Sem pretender, evidentemente, 

esgotar o sentido de uma experiência tão plural quanto polissêmica, segundo a autora, o 

feminismo  

surge no contexto das idéias iluministas e das idéias (sic) transformadoras da 

Revolução Francesa e da Americana e se espalha, em um primeiro momento, 

em torno da demanda por direitos sociais e políticos. Nesse seu alvorecer, 

mobilizou mulheres de muitos países da Europa, dos Estados Unidos e, 

posteriormente, de alguns países da América Latina, tendo seu auge na luta 

sufragista. Após um pequeno período de relativa desmobilização, o feminismo 

ressurge no contexto dos movimentos contestatórios dos anos 1960, a exemplo 

do movimento estudantil na França, das lutas pacifistas contra a guerra do 

Vietnã nos Estados Unidos e do movimento hippie internacional que causou 

uma verdadeira revolução nos costumes. Ressurge em torno da afirmação de 

que o “pessoal é político”, pensado não apenas como uma bandeira de luta 

mobilizadora, mas como um questionamento profundo dos parâmetros 

conceituais do político (COSTA, 2004, p.1). 

 

Carole Pateman (1996) explica que as feministas trouxeram à tona como as 

circunstâncias pessoais estão estruturadas por fatores públicos, por leis sobre a violação e o 

aborto, pelo status de “esposa”, por políticas relativas ao cuidado das crianças, pela definição 

de subsídios próprios do estado de bem-estar e pela divisão sexual do trabalho no lar e fora 

dele (PATEMAN, 1996, p. 47). E ao trazer essas novas questões para o âmbito público, o 

feminismo trouxe, e ainda traz, a necessidade de criar novas condutas, novas práticas, 

conceitos e novas dinâmicas (COSTA, 2004). 

 De acordo com Costa (2004), no Brasil, e em outros países latino-americanos, as 

primeiras manifestações feministas aconteceram por meio da imprensa feita por mulheres, na 

primeira metade do século XIX. No fim deste mesmo século, já inclusas no mercado de 

trabalho, e influenciadas por ideais anarquistas e socialistas que chegavam com os 

trabalhadores imigrantes, as mulheres se envolvem na luta sindical por melhorias nas 

condições de emprego, bem como contra a submissão que ocorria devido ao gênero. Esse 

engajamento se fortaleceu no início do século XX, sendo articulado à organização das classes 

populares. Nesta primeira fase do feminismo no Brasil, destacam-se a criação do Partido 

Republicano Feminista, pela baiana Leolinda Daltro, e a Associação Feminista, de cunho 

anarquista, com forte influência nas greves operárias de 1918 em São Paulo.   

Mas o golpe militar, em 1964 no Brasil, e o avanço das ditaduras em outros países 

latinos, silenciaram movimentos sociais, entre eles o feminismo. É nesse contexto que a partir 
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da década de 1970, nasce a segunda onda feminista, ampliando o movimento a um alcance 

de massa, unindo a resistência das mulheres frente a ditadura à sua maior participação no 

mercado de trabalho – mesmo com um intenso processo de exclusão – e acesso à educação, 

além da efervescência cultural – movimento hippie, uso de anticoncepcionais e liberdade 

sexual. Articulava-se as lutas contra as formas de opressão das mulheres na sociedade com 

as lutas pela redemocratização5.  

  Mas foi por meio de uma iniciativa da ONU, com a nomeação do Ano Internacional 

da Mulher (1975), que o cenário nacional passou a propiciar maior visibilidade ao feminismo. 

Nessa época duas revistas feministas de caráter militante foram criadas, “Brasil 

Mulher” e “Nós Mulheres”, tirando os debates feministas do armário. Com o fim da década 

de 1970, iniciou-se o processo de abertura política quando a repressão passou a ser reduzida. 

O processo de anistia, em 1979, e a volta de mulheres exiladas no exterior (as “retornadas”) 

permitiu que suas experiências com os feminismos norte-americanos e europeus pudessem se 

somar ao desenvolvimento de uma consciência feminista que já encontrava espaço no Brasil 

(COSTA, 2004). 

De acordo com uma linha do tempo divulgada pela Universidade Livre Feminista6, 

ainda na década de 1970, outros acontecimentos marcaram o fortalecimento do movimento 

no país. Como exemplo tem-se a Reunião de Feministas em comemoração ao Ano 

Internacional da Mulher7, na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Rio de Janeiro, o 

Seminário sobre o Papel e o Comportamento da Mulher na Sociedade Brasileira8,  ambos em 

1975,  e a promulgação da Lei nº 6.515, em 1977, conhecida como Leio do Divórcio, primeira 

a abordar a dissolução dos casamentos.  

Não é possível dizer que nesta década os ideais feministas conscientizaram a todas as 

mulheres – como atualmente ainda não. Rose Marie Muraro (1967) acusava a existência do 

padrão de dupla moral, pois o posto de ‘rainha do lar’ – que não é algo errado, mas não deve 

ser a única possibilidade da mulher, segundo os preceitos feministas – ainda era priorizado, a 

educação dos filhos diferenciada entre meninos e meninas, e as puladas de cerca do marido 

naturalizadas. Como conta Mary del Priore (2011, n.p.), “vida doméstica, passividade? Sim. 

                                                 
5 Mesmo que não houvesse muito espaço para pautas eminentemente femininas, o engajamento político das mulheres 

á representada uma contravenção na ordem de gênero, que dava a elas, anteriormente, um papel secundário. 
6 Disponível em http://feminismo.org.br/historia/ . Acesso em 13 de julho de 2017. 
7 Organizada para comemorar o Ano Internacional da Mulher, esta reunião se tornou um marco na história da incidência 

das mulheres negras no movimento feminista, pois foi nesse período que algumas delas passaram a se reunir 

separadamente, para discutir questões próprias e só depois debatê-las nos movimentos negros e de mulheres. Nesta 

reunião foi divulgado um documento sobre a herança cruel da escravidão de objetificação das mulheres negras. 
8 Considerado um marco do feminismo brasileiro contemporâneo, foi realizando no Rio de Janeiro. Nele se discutiu a 

condição da mulher no Brasil, problematizando questões como o trabalho, a saúde física e mental, a discriminação 

racial e a homossexualidade feminina, além do posicionamento a favor da democracia. 

http://feminismo.org.br/historia/
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Pois essa revolução tinha a sua face oculta: o discurso normativo, a pressão do grupo, a culpa, 

a diferença entre mulheres certas – as que “não davam” – e as erradas – “as que davam””. 

E foi em meio a essa década de fortalecimento e contrariedades que “A Turma da 

Mônica” chegou às telinhas, tendo como líder uma personagem feminina durona que desde 

2007 é embaixadora do Unicef (Fundo das Nações Unidas pela Infância) e defende os direitos 

das crianças e adolescentes, e representante dos Princípios de Empoderamento das Mulheres 

da ONU — uma iniciativa da ONU Mulheres e do Pacto Global que orienta o setor privado 

na promoção da Igualdade de Gênero no ambiente de trabalho, mercado e comunidade 

(PRADO, 2017). 

 

Conclusões 

A produção em escala industrial, ampla distribuição e domínio sobre todas as etapas 

– da criação à exibição –, alavancadas pela Primeira Guerra Mundial, fizeram dos Estados 

Unidos o país líder na produção de cinema de animação já nas primeiras décadas do século 

XX. No início, ainda não podendo competir com o live-action, os curtas animados, assistidos 

principalmente pelo público adulto, tinham em média cinco minutos de duração e 

apresentavam personagens mudos antes da exibição do cinejornal, do documentário, dos 

trailers e do próprio filme de ação ao vivo nas sessões de cinema.  

Com o surgimento da TV, em 1930, e sua popularização em 1950, esses curtas 

animados passaram a ser exibidos como forma de preenchimento da grade de programação – 

mesmo que ela ainda não fosse fixa e fechada como atualmente –, reprisando o sucesso de 

grandes personagens animados do cinema, preferencialmente os mudos – ou silenciosos –, 

como é o caso do Gato Felix.  

A aparição dos personagens animados empoderou um grupo específico que antes não 

tinha acesso a elas: as crianças. Seu sucesso com o público infantil levou à criação de 

um horário exclusivo na programação das redes televisas para os espectadores mirins. A partir 

desse momento, se percebe uma grande mudança de foco nas produções animadas, e também 

no número de produtos disponibilizados. Esse espaço se fortalece de tal forma, que até hoje 

os desenhos animados fazem parte da infância de grande parte das crianças ao redor do 

mundo. 

A aparição do Gato Felix na primeira experimentação da TV americana é simbólica, 

visto que se tratava apenas de um teste de transmissão que usou como imagem um boneco do 

felino. Crusader Rabbit, série em preto e branco, com 160 episódios, foi o primeiro desenho 

animado produzido exclusivamente para a TV. O que essas produções traziam, ainda em um 

momento onde as transmissões eram precárias e nem todos tinham acesso ao eletrodoméstico, 
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é um empoderamento espectatorial infantil, visto que, inicia-se uma produção voltada 

especificamente para esse público. Em seus primeiros anos, a televisão, que era um item de 

luxo, tinha como público alvo os adultos – bem como o cinema – com poder aquisitivo para 

tê-la em casa. Mas a partir do sucesso das animações, as demandas infantis também passam 

a ser pensadas e atendidas.  

 Em contrapartida, ao comparar as primeiras produções americanas à primeira 

produção9 brasileira, é possível perceber que, além de possibilitar também um 

empoderamento espectatorial infantil, no Brasil, a estreia dos desenhos animados na TV 

traziam uma outra questão: o empoderamento feminino. O Gato Felix, inicialmente, era o 

único personagem de sua série nos cinemas. Mesmo quando, em 1950, o felino se adapta à 

telinha, ganhando novos companheiros de cena – como o garoto gênio Poindexter, sobrinho 

do professor, gênio do crime e inimigo de Felix, e seu ajudante criminoso Rock Bottom – 

nenhum deles é uma personagem feminina. O mesmo pode ser verificado em “Crusader 

Rabbit”, no qual essas personagens aparecem raramente e apenas como secundárias, 

representando papéis estereotipados – secretárias, dançarinas de circo.  

No final da década de 1950 e início de 1960, começam a surgir mais personagens 

femininas, entretanto, ainda no mesmo viés secundário e estereotipado – como em “Os 

Flintstones”, primeira série animada a ocupar horário nobre na TV americana, tornando-se 

um ritual nos Estados Unidos (LUCENA JÚNIOR, 2001), e “Os Jetsons”. Mais tarde, em 

1969, esse panorama parece se alterar em “Scooby Doo”, com Velma e Daphne, que 

desvendavam mistérios junto aos companheiros homens, mas que já não são tão suscetíveis 

aos seus cuidados. 

A chegada de Mônica à TV trouxe uma representação feminina diferenciada, o que 

possivelmente é resultado do contexto histórico, político e social que o Brasil vivia em 

meados da década de 1960 e 1970. Em meio à segunda onda feminista, e ao fortalecimento 

dos debates sobre igualdade de gênero no país, talvez o público não fosse mais receptivo à 

uma personagem (nacional) feminina submissa, como foi o caso da equipe de redação de 

Folha da Manhã, onde Maurício de Sousa trabalhava, que o questionou sobre misoginia ao 

perceber a falta de mulheres em suas tirinhas. 

Não é possível afirmar que Mônica seja um exemplo completo de todos os ideais do 

movimento feminismo, mas é inegável que ela rompe um padrão clássico de representação 

do feminino, ou seja, atua diretamente na desconstrução de gênero. Mônica ainda peca em 

alguns quesitos, como por exemplo quando responde ao bulliyng por meio da violência, mas 

                                                 
9 Primeira, no singular, porque depois de Turma da Mônica, em 1977, o próximo desenho animado nacional de 

relevância seria Peixonauta (TV PinGuim), em 2009.  
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não é mais submissa aos personagens masculinos e nem tem neles a figura do príncipe 

salvador, como acontecia nos clássicos infantis anteriores.  

Quando as primeiras animações apareceram na TV americana, o feminismo nos 

Estados Unidos estava em sua primeira onda. Isso significava que as mulheres ainda estavam 

lutando por direitos básicos, como à propriedade, bens e posses, educação, tendo como auge 

a luta sufragista pelo direito ao voto feminino, que aconteceu em diversos países no mundo. 

O escopo da luta ainda estava distante da reflexão sobre a mídia.  

No Brasil, a estreia dos desenhos acontece durante a segunda onda, sob o slogan “O 

pessoal é político”, criado pela feminista Carol Hanisch. Nesse momento as feministas 

estavam preocupadas especialmente com o fim da discriminação e a completa igualdade entre 

os sexos, ainda que tivessem que aliar às suas causas a luta pela redemocratização do país. A 

forma como as mulheres eram representadas já passa a ser objeto de crítica. 

Essa associação é importante para entender que ambos os conteúdos possibilitaram 

empoderamentos diferentes de acordo com o contexto histórico dos respectivos países no 

momento de sua estreia. A primeira experiência começava a valorizar as crianças enquanto 

espectadoras em uma época onde os programas eram voltados ao público adulto. A segunda, 

representava as mulheres livres de estereótipo em um contexto de fortalecimento do 

feminismo.   
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