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RESUMO 

 

Este trabalho3 trata da representação de elementos identitários da América Latina na série 

infantil de televisão “Guillermina e Candelário”, coproduzida pela TV Señal Colombia e 

a produtora independente colombiana Fosfenos Media. A série estreou em 2015 na TV 

Brasil e foi também foi licenciada para Venezuela, Chile, Peru e portais de internet dos 

Estados Unidos. Com o objetivo de mapear quais imagens e construções narrativas 

representam e indicam marcas culturais da região no programa, foram analisados 

fragmentos da série e realizadas entrevistas com produtores audiovisuais e especialistas 

em TV infantil latino-americana. A análise dos episódios pelo método de leitura cultural 

indicou pluralidade na representação das infâncias, com referências múltiplas da arte, do 

trabalho, do cotidiano e do meio ambiente. 
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INTRODUÇÃO 

A estreia de uma série de animação infantil com duas crianças negras 

protagonistas foi anunciada em outubro de 2015 no Brasil com tom de ineditismo. Era a 

chegada do programa colombiano “Guillermina y Candelario”4 à grade da TV Brasil. Na 

versão em português; “Guilhermina e Candelário”. Realizado em coprodução do canal 

público Señal Colombia e a produtora independente Fosfenos Media, a animação é 

voltada ao público de 4 a 8 anos de idade e chegou ao Brasil na terceira temporada5, 

depois de já ter sido licenciada para Venezuela, Chile e portais de internet dos Estados 

Unidos. A história dos dois irmãos criativos e aventureiros que vivem com seus avós em 

uma praia paradisíaca do Pacífico também foi exibida posteriormente no Peru, na faixa 

de programação infantil da TV pública Ipe – Identidad Peruana. Um conteúdo que, 

portanto, embora carregado de elementos culturais específicos e nacionais, produziu 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades, XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestre em Ciências do PROLAM/USP, e-mail: giovanabotti@usp.br 
3 Este trabalho de pesquisa faz parte da dissertação de mestrado Janelas de empatia: elementos identitários da América 

Latina em programas infantis de TV da Argentina e da Colômbia, defendida em 9 de maio de 2018 no Programa de 

Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo – PROLAM/USP. 
4 A série é uma criação de Marcela Rincón (diretora-geral), Maritza Rincón (produtora-geral) e Ulises De Jesús (diretor 

de animação).   
5 Série exibida pelo canal público brasileiro TV Brasil, na faixa de programação infantil. 
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sentido a públicos infantis de diferentes países americanos. Por essa abrangência em 

janelas de exibição na região, este trabalho trata da representação de elementos 

identitários latino-americanos na série. Com o objetivo de mapear quais imagens e 

construções narrativas representam e indicam marcas culturais da região no programa, 

foram analisados fragmentos da série em leitura cultural (MEDINA, 2003, 2007) e 

realizadas entrevistas com produtores audiovisuais e especialistas em TV infantil. 

No Brasil, a representação de personagens negros afirmativos em uma animação 

infantil foi o grande atrativo para o lançamento da série em outubro de 2015. No país em 

que pretos ou pardos representavam 54,9% da população brasileira de 14 anos ou mais 

em 20176 e em que é notória a ausência de representatividade negra nas telas7, as 

atividades que marcaram o mês de estreia do programa em cinco cidades (Brasília, São 

Paulo, Salvador, São Luís e Itapecuru-Mirim, no Maranhão) angariaram apoio da 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - Ministério das 

Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos - , do Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (Unicef) e, ainda, do Governo do Distrito Federal, do Governo da Bahia, 

da Prefeitura de São Paulo e do Governo do Maranhão. Chegou-se a cogitar a 

possibilidade de uma coprodução Brasil-Colômbia para a realização de uma nova 

temporada da série, mas as negociações não seguiram adiante. 

Segundo publicação do site da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial à época do lançamento da série em 2015, a valorização da diversidade 

étnico-racial foi determinante para a escolha do programa colombiano. De acordo com o 

site oficial da secretaria,8 o diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) 

Américo Martins à época afirmou: “A criança precisa de referenciais que fortaleçam a 

sua identidade. Por isso, um dos cuidados da TV Brasil é veicular programação pautada 

em valores humanos e afirmativos, com desenhos que não a exponha a conteúdos 

apelativos ou violentos”. A então ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos 

Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, segundo a publicação do site da secretaria, 

apontou a iniciativa como importante para buscar “reverter representações negativas da 

                                                 
6 Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo IBGE no terceiro 

trimestre de 2017.   
7 Segundo estudo sobre diversidade e gênero divulgado pela Agência Nacional do Cinema, a participação de negros e 

pardos no elenco dos 97 filmes brasileiros de ficção lançados em 2016 foi de apenas 13,4%. (ANCINE, 2017) 
8 Disponível em <http://www.seppir.gov.br/central-de-conteudos/noticias/outubro/guilhermina-e-candelario-tv-brasil-

lanca-serie-infantil-colombiana-em-evento-voltado-para-alunos-de-escolas-publicas-de-brasilia>. Acesso em 10 de 

julho de 2017.   
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pessoa negra e fortalecer a autoestima, a história e a cultura afro latino-americana e 

caribenha no Brasil”.  

O entusiasmo das entidades era justificado pela proposta narrativa da série, que 

coloca ao centro o protagonismo das crianças, a relação intergeracional entre netos e avós, 

as descobertas no cotidiano da infância, no contato com a natureza e com saberes 

tradicionais, e que, sobretudo, localiza os personagens em um universo pouco visto na 

TV infantil; o dia-a-dia de uma família negra de uma região latino-americana, com 

proximidade de realidades e experiências de muitas infâncias brasileiras.  

A série tem representações da cultura e do cotidiano de crianças e populações 

negras da região do Pacífico colombiano em geral, mas com especial referência ao Valle 

del Cauca, região que, segundo o censo demográfico de 2005, concentrava um quarto de 

todos os afrodescendentes da Colômbia, de acordo com dados do Centro Latino-

Americano e Caribenho de Demografia (CELADE), divisão de população da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL).9  

O Pacífico colombiano, onde Guillermina e Candelario vivem, é uma região de 

altos índices de pobreza10, vulnerabilidade social e risco de conflito armado11. Corrupção, 

instabilidade política e falta de assistência do Estado também estão na raiz de entraves ao 

desenvolvimento da região (BONET apud GARCÍA, 2015, op. cit. p. 32)12. Um cenário 

socioeconômico comum a várias outras regiões latino-americanas, ainda que com 

particularidades próprias.  

Guillermina e Candelario não vivem com privações ou dificuldades por questões 

financeiras, mas o universo da série é ambientado com simplicidade em cenários que 

privilegiam as condições naturais do lugar, artefatos artesanais e a inventividade dos 

próprios personagens, sem presença marcante de inovações tecnológicas. A proposta das 

produtoras era dar visibilidade à cultura e à população local por meio da grande riqueza 

                                                 
9 Disponível em <https://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/2/40392/3_V_del_Cauca.pdf>. Acesso em 20 de 

novembro de 2017.   
10 Segundo dados do estudo La persistencia de la pobreza en el Pacífico colombiano y sus factores asociados, publicado 

pelo Banco de la Republica de Colombia – Sucursal Cartagena, com exceção do Valle del Cauca, os indicadores de 

pobreza extrema nos departamentos da região são superiores à média nacional (7,9%). (2016, p. 15) O departamento 

de Chocó registrou a maior incidência da região; 37,1% em 2015. Disponível em 

<http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/dtser_238.pdf>. Acesso em 20 de novembro de 

2017.   
11 Também de acordo com o documento do La persistencia de la pobreza en el Pacífico colombiano y sus factores 

asociados, publicado pelo Banco de la Republica de Colombia, o conflito armado se aprofundou na região do Pacífico 

desde o fim do século XX e princípios do século XXI como resultado da disputa entre grupos de guerrilha, paramilitares 

e grupos criminosos pelo controle da exploração madeireira, da mineração, de cultivos ilícitos e de rotas para o tráfico 

de armas e drogas. (2016, p. 27).   
12 Estudo Movilidad social en el Pacífico colombiano, de Jhorland Ayala García (2015).   
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natural e de biodiversidade, características que marcam a estética e a narrativa dos 

episódios.  

A representação de aspectos identitários na TV, entretanto, não poderia ser 

encapsulada no tempo, compartimentada em amarras e fronteiras geográficas se a 

proposta era falar com outras audiências além da nacional. Como explicita Canclini, o 

processo sociocultural da hibridação que funde estruturas e gera novas práticas sociais, 

relativiza a noção de identidade e coloca em xeque a ideia de compartimentar identidades 

como puras ou autênticas. O autor evidencia o risco de se “delimitar identidades locais 

autocontidas ou que tentem afirmar-se como radicalmente opostas à sociedade nacional 

ou à globalização”. (CANCLINI, 2015, p. 23)  

A identidade em tempos de descentralização não é unívoca e coerente (HALL, 

2015). Por todas as características citadas, tão comuns entre países da América Latina, a 

localização territorial do Pacífico colombiano não pressupunha barreiras e restrições para 

identificação com outras audiências da região. 

 

Janelas de identidade  

Radicada em Cali, no sudoeste colombiano, a produtora Fosfenos Media iniciou 

o projeto em 2008. Com o apoio do programa de fomento da cidade de Cali e acelerador 

de empresas locais (Industrias Culturales del Cali y Parquesoft), realizaram a primeira 

temporada, de 26 capítulos de 4 minutos duração, que foi exibida em 2010 pela faixa de 

programação infantil Cincobijas, do Canal Regional Telepacifico. A primeira temporada 

foi marcada pelas descobertas de Guillermina e Candelario sobre o meio ambiente; 

animais, geografia, vegetação, fenômenos naturais e personagens fantásticos - como as 

sereias e outras narrativas mitológicas. A interação das crianças com o avô Faustino 

valorizava, sobretudo, a tradição da oratura (MEDINA, 2003). 

Um ano depois da estreia da série, a Fosfenos fechou coprodução com a TV 

pública Señal Colombia para realizar a segunda temporada, que foi ao ar em setembro de 

2011. Desta vez em novo formato, com capítulos maiores, de sete minutos. O conteúdo 

nessa fase foi direcionado a situações da vida infantil e à descoberta de espécies animais. 

Em 2012 Señal Colombia fechou nova fase de parceria com a Fosfenos e na terceira 

temporada “Guillermina y Candelario” se tornou projeto transmídia: com série de TV, 

conteúdo para web interativo e conteúdo para dispositivos móveis. Para a realização dos 

conteúdos digitais, o projeto contou com apoio do Ministério da Cultura e a página da 
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web (www.guillerminaycandelario.com) foi produzida com aporte da bolsa da 

Convocatoria de Estímulos 2012. Nessa temporada foram produzidos 20 episódios de 12 

minutos para TV, com os temas centrados no cotidiano da infância e suas brincadeiras, 

com estímulo a valores como a perseverança, o respeito e ao compartilhamento com o 

outro. O meio ambiente continua a ser componente importante da narrativa e cada 

capítulo tem uma espécie animal da região como personagem convidado.  

Também nessa etapa do projeto, o desenho visual de Guillermina e de Candelario 

mudou. Com o propósito de internacionalizar a série, os protagonistas foram 

redesenhados com a suavização de ângulos dos rostos, a definição de proporções e 

unificação de formas de olhos. A forma narrativa também sofreu alterações e novos 

personagens foram incorporados ao programa: uma família de vizinhos e a avó Francisca, 

de Guillermina e Candelário, em clara intenção de apresentar variadas configurações de 

família na série. Foi esta a temporada também exibida no Brasil e no Peru, e que, pelas 

razões citadas, teve os episódios analisados nesta pesquisa.   

Em 2015, com nova coprodução com Señal Colombia, foi possível realizar uma 

nova temporada, a quarta e mais recente da série, com o tema da identidade e da 

diversidade cultural. Na quarta temporada, então, Guillermina e Candelario se veem em 

reflexões sobre suas aparências físicas, suas origens culturais, saberes ancestrais, lendas 

e tradições, e sobre outras expressões de cultura com a valorização da autoestima, da 

diversidade, da tolerância, da amizade e da solidariedade. Com o tema, foram produzidos 

15 capítulos, estreados em julho de 2017 em Señal Colombia, e também um eBook.  

 

Trabalho, família e infância 

O que torna “Guillermina y Candelario”, uma série infantil que fala da cultura do 

Pacífico colombiano, se tornar atrativa para outras crianças latino-americanas? Não se 

tratou neste trabalho do processo de recepção da série entre o público infantil -  o que 

pode ser desenvolvido em pesquisas posteriores -, mas a leitura cultural dos episódios e 

a consideração de seus contextos, protagonismos, diagnósticos e prognósticos buscaram 

indicar elementos identitários visíveis nas produções audiovisuais que pudessem indicar 

porque eles se aproximam do imaginário compartilhado entre audiências de diferentes 

países na região. No Brasil, como já observado, a visibilidade de uma família negra, 

pouco representada nos desenhos infantis exibidos no país, foi o grande chamariz do 

programa. Dois anos depois da estreia da versão em português da série na faixa de 
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programação infantil da TV Brasil, consultei o canal sobre a repercussão da exibição e o 

gerente de programação do canal, Vancarlos Alves, respondeu por e-mail:  

A obra é sensacional, além de cumprir o papel de colocar 

na tela da tevê personagens negros, principalmente 

quando falamos de conteúdo infantil, e promover a 

integração social, a semelhança de linguagem e roteiro 

chegam a causar ‘confusão’ aos telespectadores, que se 

identificam enormemente ao ponto de reconhecer a obra 

como nacional” (ALVES, 2017).  

 

A representação de uma família negra, sem os estereótipos de subalternidade 

comuns na TV brasileira, foi evidenciada como “papel” da TV pública e a “confusão” 

sobre a origem da série, que muitos pensaram ser do Brasil segundo Alves, tem conexões 

com o visual do programa, mas vale lembrar que os temas de “Guillermina y Candelario” 

também tocam questões universais. O conteúdo da série trata de situações e dimensões 

de caráter lúdico e socioafetivas, com reforço de valores como perseverança, respeito, e 

estímulo à criatividade e ao ato de compartilhar. Diana Díaz, diretora de Señal Colombia, 

falou sobre essa equação entre local e universal no universo da série:   

 
Finalmente lo que pasa en "Guillermina y Candelario" es 

que el entorno en donde se presenta, es un entorno que, o 

es similar al entorno en el que vivimos en América Latina 

y otros continentes, y, si no, es atractivo para los que no 

viven allí, o no lo conocen. Lo otro es que son historias de 

inquietudes, de preguntas, dudas, que viven los niños o 

sobre las cuales los niños tienen algunas preguntas 

alrededor de esto. Entonces, es por esto que tiene éxito 

Guillermina y Candelario. (DÍAZ, 2017)  

 

A aprendizagem socioemocional é um dos potenciais da programação infantil de 

TV, como já observou Fuenzalida (2008, 2016). A aposta pedagógica do programa 

reforçou esse tom ao longo das temporadas: menos conteudista e menos escolarizante, 

com abordagem de questões típicas das descobertas das infâncias em meio a esse universo 

particular.  

A representação familiar de Guillermina e Candelario é também a representação 

de novas configurações de família na contemporaneidade, em cujas recomposições os 

avós desempenham papéis fundamentais na educação e na tutela das crianças. O 

microcosmo de Guillermina e Candelario, no qual os protagonistas vivem com o avô 

Faustino e a avó Francisca, mostra como outras composições familiares, além dos 

cuidados parentais tradicionais, podem garantir condições saudáveis de desenvolvimento 
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infantil, com afeto e respeito aos direitos das crianças. Além disso, a relação com os avós 

dá liberdade às aventuras pela ilha, sem a interdição paternal. A diversidade se coloca 

também por causa da inserção de outra família na série, a dos vizinhos dos protagonistas: 

as crianças Aurora e Camilo, filhos de Ismael – de traços indígenas – e Rosita – negra.  

Na história por trás dos personagens da série, os pais de Guillermina e Candelario 

migraram da ilha, como relata os registros do processo de criação da terceira temporada:  

Los abuelos Francisca y Faustino fueron unos de los 

primeros pobladores de la playa, allí construyeron su 

casa y tuvieron 5 hijos que criaron de la mejor 

manera. Después de muchos años han vuelto a 

quedar solos, pues sus hijos se han ido a buscar um 

mejor futuro en otro lugar y han quedado encargados 

de sus nietos Guillermina y Candelario, ellos se han 

convertido em su mayor alegría. (Trecho do livro 

digital sobre o processo de produção da terceira 

temporada)  

 

Como no Pacífico, a migração dos pais das crianças na série está relacionada ao 

nível de desenvolvimento econômico na comunidade, outro ponto de reflexão para o 

compartilhamento de realidades no contexto latino-americano.  

A relação entre netos e avós também é detalhe importante para a composição dos 

personagens. O aprendizado infantil que tem as crianças como protagonistas e a mediação 

da sabedoria do avô Faustino e a da avó Francisca como referências de saberes 

tradicionais reforçam a riqueza do contato intergeracional. Silva e Correa (2014) 

destacam a importância dessas trocas simbólicas: “A relação estabelecida entre avós e 

netos, além do afeto, transmite para a infância uma herança cultural, de maneira 

simbólica, essencial para a formação da subjetividade da criança, de sua família e de toda 

a sociedade”. A representação dos avós na série também denota o desenvolvimento de 

um papel ativo dos idosos, tanto na criação dos netos quanto em atividades laborais ou 

artísticas.  

A inclusão da avó Francisca na terceira temporada, além dos motivos já 

observados, também contempla uma lacuna na narrativa da série, que até então não tinha 

mulheres adultas atuantes nas histórias. Como referência feminina de saberes, Francisca 

é representada como grande cozinheira, habilidosa em trabalhos de artesanato e em alguns 

episódios passa a assumir o papel arquetípico de mentora, conselheira dos heróis. Mas 

Francisca articula principalmente a figura feminina arquetípica do acolhimento e do 

repouso (DURAND, 1989). Carinhosa com os netos, tem ligação estreita com a música 
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que acalenta e conforta. O avô Faustino, que já foi marinheiro e pescador, é um 

especialista em temas do mar e dos entornos da praia. Rosita, a outra mulher da série, 

também é retratada como cuidadora dedicada aos filhos, Aurora e Camilo, amigos de 

Guillermina e Candelario. Dedica-se ainda a cuidados com jardinagem e ao cultivo de 

plantação de subsistência. O marido Ismael é criativo, habilidoso em marcenaria, e 

trabalha em uma oficina em casa.  

Enquanto no mundo adulto são replicados os papéis sociais comuns de sociedade 

patriarcal - da mulher no lar e do homem em função provedora –, no universo infantil 

questões de gênero são tratadas entre brincadeiras de crianças e caracterizações de 

personagens contra preconceitos entre meninos e meninas. Entre Guillermina e 

Candelario, apesar da diferença de idade, não há hierarquia, mas conflitos comuns de 

irmãos. A depender da circunstância do episódio, um ou outro assume um maior 

protagonismo. Candelario, de 8 anos, se interessa pelos talentos culinários da avó, 

demonstra habilidade na cozinha e é engenhoso para criar inventos a partir da 

improvisação do que encontra ao seu redor. Guilhermina, irmã mais nova, de 6 anos, 

sonha em ser capitã de um grande barco, em clara inspiração na experiência do avô. A 

amiga Aurora, de 9 anos, adora bonecas e seu irmão menor, Camilo, de 5 anos, gosta de 

brincar com bolas e carrinhos. A representação visual das crianças também é diversa: em 

comprimentos, texturas, penteados e adornos de cabelo, traços mestiços ou negros, 

distintos tons de pele, roupas, sapatos, sandálias e chinelos.  

 

O microcosmo  

Uma ilha no Pacífico é o microcosmo da série. A natureza e seus elementos são 

componentes relacionais para as aventuras dos irmãos. Bosque, mangue, rio, uma cascata, 

a escola, o povoado, a horta e a praia fazem parte desse universo permeado por 

descobertas sobre o meio ambiente, aprendizado socioemocional, narrativas míticas e 

tradições culturais. Há também espaços criados na esfera do fantástico no universo do 

imaginário das crianças, como o circo em uma tenda improvisada embaixo de uma árvore. 

A interação com ambientes próprios da região, além de levar cenários regionais à 

TV infantil, também opera elementos visuais hibridizados. No episódio Expedición 

Pirata - terceira temporada, por exemplo, Guillermina e Candelario chegam ao 

manguezal com um barquinho de pesca e adornos típicos de pirata; como a adaga e o 

chapéu de duas pontas, popularizados por representações lidertípicas (LOHISSE apud 
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MEDINA,1988,.op.cit. p. 37.) dos corsários de cinema. Outro detalhe de caráter 

osmotípico está nos efeitos musicais da terceira temporada, que teve direção musical de 

Oscar Huerta. Segundo o livro de registros da produção, foi criado um banco de sons que 

serviram de efeito sonoro para quedas e corridas dos personagens, ao estilo “Cartoon”, 

mas com a marca do conceito sonoro da série, segundo Huerta: “(...) com sentido más 

orgánico, haciendo efectos com las cuerdas de la guitarra acústica e com los cueros y 

bordes de los tambores (...). 

Em outros exemplos de articulação que aproxima elementos culturais mais 

universais, as crianças encontram no mangue pinturas que fazem referência a obras 

clássica de arte no episódio Uma Aventura pelo Rio, e a noite de Natal da família, tema 

do episódio 20, teve como árvore decorativa uma palmeira da praia. Sem alusão a Papai 

Noel, renas ou à neve da estética dos natais reproduzidos de culturas do hemisfério Norte, 

o Natal dos irmãos colombianos é na praia, com vaga-lumes mágicos que concedem 

desejos e casas enfeitadas com enfeites preparados artesanalmente pelas crianças. 

Casas de palafita construídas sobre a areia da praia são as formas mais visíveis de 

intervenção humana na paisagem da ilha fictícia da série. Aparecem também nas histórias 

outros traços culturais ligados ao trabalho, típicos de uma população de atividade 

econômica voltada ao litoral e de perfil industrial incipiente, com elementos identitários 

associados à região latino-americana. O trabalho é expresso em atividades econômicas 

primárias, na exploração de recursos naturais e em funções artesanais; na confecção da 

rede de pesca, na manutenção de barcos, na coleta de peixe, na preparação dos alimentos 

ou na marcenaria. Engenhosidade e improviso criativo marcam as atividades laborais. As 

crianças também brincam de trabalhar; exercitam a autonomia na cozinha, arrumam a 

casa, pescam em balsas improvisadas e fazem os próprios brinquedos. Como Eliade 

(1991) ressalta, a espontaneidade da imaginação não é invenção arbitrária: “A imaginação 

imita modelos exemplares – as Imagens -, reproduzindo-os, reatualizando-os, repetindo-

os infinitamente”.  

Na alimentação, a série mostra itens típicos do cardápio da região, como milho, 

suco de goiaba, banana, abacaxi, pupunha, coco, tangerina, tamarindo...ingredientes 

familiares para países de clima tropical. As delícias da cozinha de Francisca, aliás, são 

citações recorrentes. Em mais da metade dos capítulos da terceira temporada há 

referências a comida e bebidas.  
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Uma jornada na ilha  

A força simbólica da ilha como “refúgio de todas as felicidades” é alegoria 

ancestral, como pontuou Mircea Eliade (ELIADE, 1991). Esse recanto do paraíso, que 

segundo Eliade sobreviveu e ganhou a forma de ilha oceânica no século XX, é justamente 

o microcosmo da série colombiana “Guillermina y Candelario”. Como na ilha alegórica 

de que fala Eliade, também na ilha da animação a existência se passa fora do tempo e da 

história, sem grandes condicionamentos da realidade. Os irmãos não sofrem interdição 

no universo lúdico, só se submetem a intempéries da natureza ou a questões naturais da 

infância. As paisagens são gatilho para grande parte da trama, voltada para o mar de águas 

cristalinas, o rio com cachoeira, palmeiras, grutas, o manguezal e outros traços 

geográficos da região representada em paleta de cores solares. Como imagem e som são 

construções narrativas; ouve-se sons de pássaros, o som de grilos e o ruído das ondas do 

mar. O paraíso latino-americano de Guillermina e Candelario é o “refúgio de todas as 

felicidades”, de que fala Eliade (1991); imagens perenes que trazem a “nostalgia do 

paraíso”, do passado e do que poderia ter sido.  

 “Guillermina y Candelario” não tem vilões determinados; bruxas ou inimigos 

lendários que tradicionalmente assumem o arquétipo de sombra, cuja função é desafiar o 

herói (VOGLER, 2015). Só há contingências no universo dos dois irmãos 

afrodescendentes do Pacífico colombiano. Os contratempos com os quais as crianças têm 

que lidar na série são as contingências naturais do meio ambiente e os tropeços próprios 

do aprendizado socioemocional. Tropeços muitas vezes literais, porque símbolos 

catamórficos (DURAND, 1989) com referências a medo de altura, quedas e movimentos 

de câmera verticais marcam alguns episódios. A queda é das experiências e mudanças 

vividas na primeira infância, nas tentativas de primeiros passos da criança e no 

desconforto do desequilíbrio e da vertigem que, segundo Durand, nos lembra de nossas 

próprias limitações.  

A personificação do mal e do indesejado é também eventualidade, acidente ou 

imprevisto, o que esvazia a polarização do bem e do mal. Como os animais assumem 

emoções humanas no imaginário infantil, a eles também são atribuídas vontades e más-

vontades que logo se dissipam, porque a natureza não é necessariamente boa ou ruim. 

 

Considerações finais  
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A série infantil de TV “Guillermina y Candelario” é uma coprodução da TV 

pública colombiana Señal Colombia e a produtora Fosfenos Media. É de Señal Colombia 

a faixa de programação infantil Mi Señal, que completou em 10 anos em 2017 com média 

de 10 horas diárias de programação infantil, em grande parte ocupada por produções 

nacionais e regionais. Com o DNA de uma produção de TV pública e de uma proposta de 

TV infantil de ênfase à representatividade de elementos identitários locais, a série 

colombiana leva às telas a diversidade de representações do cotidiano das infâncias. Isso 

significa visibilizar cenários, componentes de cena, biótipos de personagens, trilhas 

sonoras e elementos da fauna e da flora latino-americana pouco usuais nas representações 

simbólicas da TV infantil, no contraponto dos programas de emissoras comerciais. 

A condução das tramas também se caracteriza por transformações identificadas 

no consumo da criança em relação à TV desde a década de 1990 (FUENZALIDA, 2008, 

2016) e que se destacam por dar mais protagonismo à criança, em consonância com 

marcos legais constituintes de novas concepções sobre a infância13.  

Guillermina y Candelario mostra o cotidiano de anônimos. Os heróis da série 

colombiana não são heróis comuns do monomito, de dons excepcionais (CAMPBELL, 

2007, p. 41). São crianças negras do Pacífico colombiano sem superpoderes ou amuletos 

mágicos, que se fazem especiais simplesmente porque todas as crianças o são. Na praia, 

no bosque, no mangue, na escola e na casa de palafita, o dia-a-dia dos irmãos do Pacífico 

colombiano dialoga com infâncias pouco visibilizadas na TV infantil, em que os adultos 

trabalham em atividades primárias, as crianças ajudam nos afazeres domésticos e a vida 

em comunidades de casas simples é marcada por uma rede de vínculos afetivos e de apoio 

mútuo. 

A representação das crianças na série colombiana é a de personagens que tomam 

decisões, sofrem as consequências por seus atos e enfrentam dilemas, apoiadas pelos avós 

mentores, uma configuração familiar diversa como a de muitas infâncias latino-

americanas.  
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