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Resumo: O artigo analisa um episódio da série televisiva de animação infantil My little Pony: 

friendship is magic, com o objetivo de destacar os elementos que apontam para religiões de 

matriz africana e compõem o tema da narrativa de “Bridle Gossip”, o preconceito. A análise é 

feita com a metodologia da semântica do discurso, para a leitura dos diferentes níveis da 

narrativa, levando em consideração a intertextualidade e a interdiscursividade. O resultado 

revela a possibilidade de se trazer um audiovisual (texto sincrético), que faz parte do 

repertório cultural das crianças em idade escolar, para se trabalhar um conteúdo em 

consonância com a lei 11.645/08. 
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“Bridle Gossip” 

“Bridle Gossip” é o nono episódio da série My Little Pony: Friendship is Magic, 

veiculada em canais de televisão por assinatura e serviço de transmissão de dados multimídia 

(streaming), como Discovery Kids e Netflix, respectivamente. My Little Pony é também o 

nome da franquia e não é traduzido no Brasil. O da série é traduzido oralmente, através de 

locutor, na abertura de cada episódio. Este não tem o título traduzido: aparece escrito no 

decurso do audiovisual, em inglês. O título do episódio seria “Rédea na fofoca” ou “Rédea na 

maledicência”. 

A série relacionada aos pôneis teve início na década de 1980, como forma de apoiar a 

venda de uma linha brinquedos homônima, criada por Bonnie Zacherle e produzida pela 

Hasbro, em 1983. A linha de brinquedos teve como público alvo as meninas e, segundo 

opiniões atuais, os episódios dessa primeira série tinham “enredo fraco” (BRONIES, 2013).  
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Ela é chamada de primeira geração, traduzida para o português como Meu Querido Pônei, 

com episódios para a TV e três filmes, produzidos entre 1986 e 1987. Na década seguinte, a 

série recebeu o nome My Little Pony Tales (1992), com episódios destinados à televisão. A 

terceira geração consiste em cinco filmes (2005-2009), sem constituir série televisiva, e é 

qualificada como “horrível e trágico” (BRONIES, 2013). A quarta geração é a atual, estreou 

nos EUA em 2010 e foi concebida pela animadora Lauren Faust. Atingiu um grande sucesso, 

a ponto de atrair a atenção de adultos inesperados, do sexo masculino, conhecidos como 

bronies, plural de brony, isto é, neologismo criado a partir da junção de bros (brothers) e 

pony. Segundo os bronies, a atração pela série se deve à complexidade dos personagens, à 

música e aos temas relacionados à amizade, que contribuem com reflexões e atitudes do 

cotidiano. 

A série tem um núcleo de personagens principais: Twilight Sparkle, definida como 

“espécie” pônei unicórnio e identificada como estudiosa; Pinkie Pie, pônei (na série, definida 

como “espécie” pônei terrestre), sempre pronta para uma festa; Applejack, pônei caracterizada 

como caipira americana; Rarity, unicórnio que se dedica à moda; Fluttershy, pônei alado (ou 

“espécie” pônei pégaso), tímida e cuidadora de outros animais; e Raimbow Dash, pônei alado 

caracterizada pelo espírito competitivo relacionado aos esportes. Junta-se ao grupo de 

“meninas” um dragão bebê, de nome Spike, assistente de Twilight Sparkle. São pôneis de 

espécies diversas e um dragãozinho que convivem em uma relação de amizade e, assim, a 

série tem como proposta tratar de temas relacionados a isso.  

O episódio “Bridle Gossip” introduz uma personagem nova: uma zebra. Zecora 

(Zakora, no original) é observada às escondidas quando aparece em Ponyville, vilarejo onde 

moram os personagens principais. Twilight Sparkle e Spike não a conhecem, mas os demais 

moradores conhecem-na como uma bruxa que mora na Floresta da Liberdade (Everfree 

Forest), um local medonho onde dizem ocorrer coisas estranhas. Entretanto, nada do que é 

expresso é estranho ao curso natural: nuvens se movem, animais se alimentam sozinhos, 

plantas crescem. Pinke Pie, em forma de música, relata a capacidade de hipnose da zebra, que 

tem intenção de alimentar-se de pôneis. Sparkle acredita que todas as suas atitudes tenham 

explicação lógica e afirma que qualquer pessoa com coragem para se aproximar dela saberia  
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da verdade. Essa afirmação é assimilada por Apple Bloom, que deixa o grupo. Quando notam 

a falta da pequena, irmã menor de Applejack, as amigas seguem pelo caminho que leva à 

Floresta da Liberdade; resgatam Apple Bloom perto de uma área em que crescem flores azuis. 

Zecora adverte com palavras enigmáticas: “cuidado, cuidado, pequena manada! Essas plantas 

azuis não são uma piada” (“Beware! Beware! You Pony Folk! Those leaves of blue are not a 

joke.”) Zecora vai embora para sua cabana enquanto os pôneis discutem a respeito de 

maldições, permanecendo sobre as plantas azuis, fazendo-as balançar. No dia seguinte, todas 

amanhecem com algum problema, exceto Apple Bloom, que não havia ficado sobre as plantas 

azuis. Twilight Sparkle procura alguma solução em sua biblioteca. O dragão Spike tem em 

mãos um livro chamado Supernatural, ao que Sparkle afirma tratar-se de sobrenatural, 

portanto, irreal. Sparkle insiste que ele procure alguma solução plausível em outros livros de 

sua biblioteca. As amigas afirmam tratar-se de maldição, encosto (no original, são utilizados 

os termos spell e hex, respectivamente, ambos com sentido de feitiço). Apple Bloom acredita 

que toda a confusão aconteceu por sua causa e sai novamente à procura de Zecora. E, como da 

primeira vez, ao sentirem sua falta, as amigas decidem ir até Zecora, cuja cabana é feita em 

uma árvore. Observam pela janela a zebra preparar algo no caldeirão, ao mesmo tempo em 

que profere palavras incompreensíveis. As amigas de Twilight Sparkle afirmam que esses 

elementos, somados aos estranhos ornamentos do interior da cabana, evidenciariam o perigo 

em se aproximar de Zecora. “Máscaras assustadoras, encantamentos confusos e um caldeirão 

grande fervente? Ah, tudo isso aponta para Zecora ser... Má. Ou, e se a Zecora só estiver 

fazendo uma sopa?”. Twilight Sparkle insiste em uma explicação lógica. A cena seguinte 

mostra Zecora experimentando o líquido do caldeirão e, em seguida, afirma estar em uma 

temperatura adequada para um pônei comum. E se pergunta onde estaria Apple Bloom. 

Finalmente, Sparkle é convencida: “Ou e se ela estiver fazendo sopa de Apple Bloom?”. Nisso 

chegam Raimbow Dash desgovernada com a miniaturizada Applejack, invadem a cabana e 

quebram objetos de seu interior. Zecora fica assustada, pede para pararem, mesclando 

palavras de sua terra natal. Ao final, o líquido do caldeirão é perdido e Zecora diz: “Não, não 

sabe o que acabou de fazer! Minha preciosa poção acabei de perder”. Na sequência, as outras 

amigas entram na cabana e todas acusam Zecora da maldição; esta se ofende e cria-se uma  
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situação tensa, quando chega Apple Bloom e iniciam-se as explicações lógicas: as máscaras 

africanas são objetos simbólicos de boas-vindas, as palavras proferidas sobre o caldeirão 

referem-se a cantigas da terra de Zecora, o líquido do caldeirão é um banho de ervas e outros 

ingredientes que servem de antídoto para a planta azul que provocou as anomalias nas 

personagens principais. Ao final, a moral da história é verbalizada oralmente, em uma carta 

dirigida à Princesa Celestia, governante de Equestria, que engloba Ponyville: “nunca julgue o 

livro pela capa”. 

 

Leituras 

 

A leitura do texto sincrético (verbo-visual e sonoro) em questão é feita com a 

metodologia da semiótica francesa, ou mais precisamente a semântica do discurso, conforme 

proposta por José Luiz Fiorin (2005). Neste artigo, não será privilegiada a discussão acerca da 

adequação da nomenclatura. Apenas ressalta-se que, na Semiótica, uma das etapas 

metodológicas chama-se semântica discursiva, à qual cabe “examinar a disseminação dos 

temas no discurso, sob a forma de percursos, e o investimento figurativo dos percursos.” 

(BARROS, 2005, p. 83). O texto é a união do plano de expressão (visual, sonoro, verbal) com 

o de conteúdo (discurso). A diferenciação é metodológica, não significa que o discurso é 

independente do plano de expressão. Na etapa da semântica discursiva, busca-se compreender 

como os temas (de teor abstrato) se sucedem e se revestem de referências icônicas ou 

imagéticas (de referência ao mundo natural) para a produção de sentido. Neste artigo, a ênfase 

da leitura recai sobre a semântica do discurso, de forma a identificar os elementos de 

intertextualidade e interdiscursividade que revestem figurativamente o tema do preconceito. 

São três os níveis da estrutura de significação do texto, definidos pelo percurso 

gerativo, uma metodologia baseada em “um modelo que simula a produção e a interpretação 

do significado, do conteúdo.” (FIORIN, 2005, p. 44. Grifos do autor). Não se trata de 

descrever a “a maneira real de produzir um discurso, mas constitui [...] um „simulacro 

metodológico‟, que nos permite ler um texto com mais eficácia.” (FIORIN, 2005, p. 44). O  
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primeiro nível é o profundo, a estrutura fundamental. Nele identificam-se os semas, as 

unidades de significação, que fundamentam os temas que se apreendem no texto. Em “Bridle  

Gossip”, apreende-se que o tema é o preconceito. Uma das principais oposições semânticas 

que fundamentam o preconceito, no episódio, está em desconhecido/conhecido: o preconceito 

baseia-se no desconhecimento dos moradores de Ponyville sobre quem é e o que faz Zecora. 

Outra oposição semântica está em parecer/ser. Zecora parece maligna, mas na realidade tem 

boas intenções. Parecer maligna gera fofocas e maldizeres a seu respeito. Outra oposição 

refere-se à magia. Embora o pônei unicórnio seja dotado de capacidades mágicas, existe uma 

explicação “lógica” para essa condição: o unicórnio é um ser mágico, portanto, é “natural” 

que tenha poderes mágicos, cujo epicentro é o chifre. A zebra é um animal natural, sem 

talentos mágicos. Zecora, no entanto, é associada à imagem corrente de bruxa, em função de 

um grande caldeirão sobre o fogo com algo fervente em seu interior e por utilizar um livro. 

Ao pronunciar palavras incompreensíveis, a cena aponta para uma magia (ou feitiçaria) que 

não tem explicação racional. A oposição semântica reside em magia (ou feitiçaria)/explicação 

lógica, pois como se viu, as ações de Zecora foram explicadas racionalmente.  

Há uma oposição de valor entre magia e feitiçaria: a primeira tem um valor positivo e 

o segundo, negativo. Toda a magia de Zecora é verbalizada como feitiçaria e ligada ao mal. 

Entretanto, ao final do episódio, no texto verbal não há magia nem feitiçaria em Zecora, suas 

ações são providências para a cura das pôneis.  

O segundo nível é o narrativo. Aqui se verificam os programas narrativos, compostos 

por enunciados de fazer que regem enunciados de estado. A sequência de programas 

narrativos é o que se chama de percurso narrativo. Como exemplo de programa narrativo, 

pode-se citar: as personagens principais entram em disjunção com sua condição normal no 

início do episódio, em função do que acreditam ser fetiçaria. Este programa tem sequencia em 

outro: Apple Bloom, manipulada pela fala de Twilight Sparkle, tem a competência do fazer. 

Sua ação, porém, fica pressuposta e compõe mais um programa narrativo. Ao final, as 

personagens principais estão em conjunção com a normalidade. Esta sequencia constitui um 

percurso narrativo da perspectiva dos habitantes de Ponyville, com foco em Apple Bloom. Da 

perspectiva de Twilight Sparkle, tem-se a defesa de uma explicação lógica. Suas amigas  
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tentam convencê-la com argumentos, mas suas tentativas de manipulação não surtem efeito, 

até que “evidências” a convencem sobre a condição maléfica de Zecora. Afinal, todas juntas  

tornam-se sujeitos de ação: invadem a cabana de Zecora na intenção de resgatar Apple Bloom, 

que entra em cena e tece explicações. Ao haver explicação lógica, a noção de feitiçaria é 

extinta. Sparkle tem um saber que é abalado pelas evidências e, depois, restabelecido.  

Da perspectiva de Zecora, pode-se definir o seguinte percurso: no início do episódio, a 

zebra é objeto observado. Quando ela adverte a respeito das plantas azuis, é sujeito da 

manipulação, porém, malsucedida. Às cenas finais, Zecora prepara uma poção, profere 

palavras incompreensíveis e aguarda a chegada de Apple Bloom. Sua cabana é invadida por 

Raimbow Dash e Applejack, e seus objetos são quebrados e jogados ao chão graças ao 

incontrole da pônei alada. No ápice dessa situação, a poção é derramada e as demais 

personagens também invadem a cabana proferindo acusações. Zecora entra em disjunção com 

a normalidade de seu lar e com a sua dignidade. Ofendida, o clima fica tenso até que chega 

Apple Bloom e o desconhecido é explicado de forma lógica. Zecora passa do estado de 

ameaça, de temível, ao de exótica. 

 

Intertexto e interdiscurso 

 

O terceiro nível é o superficial ou o da manifestação. Fiorin (2005) distingue em nível 

discursivo e nível da manifestação, para diferenciar o plano do conteúdo com o plano da 

expressão. É neste terceiro nível que se identificam as ocorrências do interdiscurso e do 

intertexto. Conforme visto anteriormente, o discurso refere-se ao conteúdo e o texto é a 

junção do plano do conteúdo com o plano da expressão. 

Segundo Fiorin (2012), o interdiscurso é a relação dialógica que se estabelece entre 

discursos e é inerente à constituição do texto. Um discurso não é uma criação isolada em 

relação a outros discursos. O intertexto é a presença de um outro texto já constituído 

anteriormente no texto em construção ou análise. Todo intertexto é um interdiscurso, pois o 

texto contém o discurso. A ocorrência do intertexto é verificada, assim, no nível da expressão.  
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O interdiscurso é verificável no plano do conteúdo e/ou da enunciação, a partir de marcas 

existentes no texto.  

No texto sincrético “Bridle Gossip”, a constituição dos personagens aponta para 

elementos interdiscursivos. O “pônei terrestre” refere-se ao ancestral do cavalo, cuja origem  

está no norte da Europa e da Ásia. O “pônei unicórnio” relaciona-se ao unicórnio, o cavalo 

com um chifre, animal mítico e mágico que aparece em imagens chinesas antigas e é tema de 

grande interesse na Europa durante o Renascimento. O “pônei pégaso”, como o nome indica, 

relaciona-se ao Pégaso, cavalo alado da mitologia grega. As “espécies” criadas pelos 

produtores de My little pony representam o Ocidente (embora haja alguma presença da Ásia 

nessas referências). Assim, a série propõe a convivência pacífica e a amizade entre diferentes 

povos. Vale a pena destacar que a personagem Applejack seria aquela ridicularizada por ser 

caipira, inclusive com seu nome associado à aguardente dos colonos norte-americanos (a 

tradução de seu nome poderia ser, no Brasil, “Caninha”), mas está bem integrada ao grupo. 

Pode-se afirmar que todos esses personagens constituem descendentes de povos 

colonizadores.  

Nesse contexto, a zebra, da mesma família dos equídeos, é introduzida na história. 

Não há verbalização de sua origem, Twilight Sparkle diz que a zebra é de terras distantes. O 

espectador precisa saber que a zebra é exclusiva do continente africano, ou seja, trata-se de 

uma marca visual. E assim, a história da escravatura da colonização americana se faz presente 

no episódio. Há, portanto, um posicionamento em relação ao preconceito racial. 

O plano visual traz elementos importantes para a identificação de sentidos não 

verbalizados. Zecora possui adereços em metal no pescoço e em uma das patas dianteiras, em 

uma referência direta às mulheres da tribo sul-africana Ndebele. A crina, curiosamente, é 

desenhada de forma a lembrar o corte de cabelo moicano, que tem relação com os índios 

moicanos, resistentes à dominação colonizadora. Há uma ideia de indômito e selvagem 

associado ao cabelo moicano. Zecora, dessa forma, é a personagem africana caracterizada 

como selvagem e tribal. Essa caracterização reforça, em função da associação com tradição e 

ancestralidade, um outro elemento não verbalizado, mas evidenciado nas imagens: a 

religiosidade. 
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Algumas referências expressas no texto visual são explicadas no plano verbal: as 

máscaras africanas, as palavras proferidas sobre o caldeirão e o líquido fervente preparado 

com ingredientes colhidos na floresta e adquiridos em Ponyville. As explicações lógicas, 

como visto, confortam Twlight Sparkle e o enunciatário (o leitor pressuposto) que se encontra  

inserido na sociedade ocidental e científica. Por exemplo, o Ocidente aceita a fitoterapia e há 

estudos científicos em torno das ervas e do saber popular sobre elas. Assim, a explicação 

lógica verbalizada no episódio sana a questão da imagem do caldeirão e do líquido 

borbulhante. Zecora possui o livro desprezado por Twilight Sparkle, intitulado “Supernatural: 

remédios e curas que são simplesmente super” (Supernaturals: Natural remedies and cure – 

all that are simply super), de onde seguiu a receita natural para curar os efeitos da planta azul, 

daí inferir que se trata de um banho predominantemente de ervas. Também seria possível 

considerar elementos minerais da natureza. Porém, a religiosidade é outro elemento que 

aponta fortemente para o banho de ervas.  

As referências acima foram explicadas verbalmente, mas pode-se dizer que se omitiu a 

explicação religiosa. Por exemplo, muitas máscaras africanas, objeto de estudo de artistas 

plásticos das vanguardas artísticas do início do século XX, têm função religiosa. Pode haver 

as feitas sem objetivo religioso e, atualmente, há máscaras produzidas como souvenires para 

turistas.  

Grande parte dos africanos escravizados nas Américas vêm de uma região comum, de 

onde trouxeram o culto aos Voduns, Nkisses e Orixás. Cada um desses nomes refere-se a uma 

religião específica de um povo, Fons, Bantus e Iorubás, respectivamente. No Brasil, a 

convivência forçada entre indivíduos desses diferentes povos resultou em um intercâmbio 

cultural e religioso, do qual nasceu o Candomblé (vale lembrar que alguns povos eram 

islâmicos e dominavam a escrita, o que favoreceu a Revolta dos Malês, em Salvador, no séc. 

XIX). Isso não significa que haja uma uniformidade, há diferenças que são identificadas pela 

predominância do povo: o Candomblé de Ketu cultua os Orixás e utiliza a língua iorubá; o 

Candomblé Bantu ou Angola, os Nkisses e a língua é o bantu; o Candomblé Jeje, os Voduns. 

Há diferenças e similaridades entre o culto aos Voduns, Nkisses e Orixás na América do 

Norte, na Central e na do Sul.  
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É possível que o caldeirão esteja relacionado à religiosidade, em primeiro lugar, no 

preparo de alimentos. No Candomblé, panelas grandes e pequenas são utilizadas no 

cozimento de comida para os Orixás. Parte do preparado é oferecido aos Orixás, outra parte é 

compartilhada com os presentes no momento do culto.  

O banho de ervas tem fundamentação religiosa e a referência sonora/verbal, quando 

Zecora profere palavras sobre o caldeirão, é uma pista importante, embora explicada como 

uma cantiga popular. 

 

[...] entre os iorubás a preparação de remédios e trabalhos mágicos deve ser 

acompanhada de encantações [...] com o nome das plantas, sem as quais 

esses remédios e trabalhos não agiriam. Conforme já foi dito, a transmissão 

oral do conhecimento é considerada o veículo do axé das palavras, que 

permanecem sem efeito em um texto escrito. Palavras, para que possam agir, 

precisam ser pronunciadas. (VERGER, 1995, p. 35). 

 

 

No Ylê Axé Opó Omim I, terreiro de Candomblé Ketu constituído juridicamente e 

localizado em Londrina, o banho de ervas é preparado a partir da maceração de folhas com 

instrumentos apropriados e água, sem fervura. Enquanto se prepara o banho, é entoado um 

cântico dedicado ao Orixá detentor dos conhecimentos sobre as ervas, Ossayn. A própria 

colheita das ervas deve ser feita com respeito. Esse banho é deixado no assentamento de 

Ossayn e é utilizado para purificação do corpo e do espírito em ocasiões específicas. Por ser 

deixado durante alguns dias, enquanto pequenos volumes são retirados para seu uso, pode 

fermentar, e isso não é motivo de rejeição. A fermentação é um dado verbalizado por Zecora 

no áudio original, em inglês, no momento em que toda a “poção” é perdida: “No! You know 

not what you do! You’ve gone and spilled my precious brew!” 

Para os que procuram orientação espiritual, a Mãe ou Pai de Santo pode indicar a 

preparação de um chá (infusão) ou decocto de ervas para ser utilizado ao final do banho 

habitual. Neste caso, a pessoa não é praticante do Candomblé e, em casa, prepara a infusão ou 

decocto sem entoar as canções dedicadas ao Orixá. 

Existe mais um dado em relação ao caldeirão. A bruxa está associada a ele no qual, 

acredita-se, prepara poções mágicas. Essa imagem é referida em Malleus Maleficarum (O  
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martelo das feiticeiras), de Heinrich Kramer e James Sprenger, publicado em cerca de 1486. 

A passagem em que aparece esse objeto é um suposto depoimento de uma bruxa que detalha a 

forma como mata crianças, cozinha-as e as devora. O alvo são crianças não batizadas ou, 

mesmo batizadas, não protegidas pelo sinal da cruz e por orações. Através de magia, essas 

crianças morrem dormindo, como se a causa fosse acidental ou natural. Elas são retiradas das 

covas, levadas para o caldeirão onde são cozidas até que a carne se desprenda dos ossos, 

formando uma sopa fácil de se beber. Com uma parte, provavelmente a gordura, se prepara 

unguentos, e outra parte do líquido é utilizado para fins mágicos de obtenção de saber e poder. 

Assim, o caldeirão com uma sopa borbulhante e espessa, de cozimento demorado, é a imagem 

associada à bruxaria, no relato escrito de frades dominicanos, que serviu de manual de caça às 

bruxas por católicos e protestantes durante séculos. 

O uso do livro por Zecora, diante das colocações de Verger, torna-se contraditório. O 

livro é outro elemento associado à bruxaria, onde supostamente se anotam as fórmulas e 

palavras mágicas, mas nas religiões de matriz africana, a palavra oral é a que vale. O saber só 

é repassado àquele que adquiriu a confiança de Babalorixás e Iyalorixás (Pais e Mães de 

Santo, respectivamente). Assim, no contexto religioso de matriz africana, não há uso de livro, 

caderno ou anotações. O livro é justificável apenas no interior da narrativa em questão, de 

maneira a reforçar que aquele desprezado por Twilight Sparkle era o que continha a solução 

para o problema que ela e suas amigas enfrentavam e a apontar para a moral da história. O 

interdiscurso que esse objeto e a situação criada no enredo revela é o olhar sobre as bruxas 

condenadas pela Igreja, dentre as quais poderiam estar conhecedoras de ervas medicinais.  

Há outros elementos textuais no episódio analisado que não foram explicados, como 

as velas em nichos, as garrafas em prateleiras e as dependuradas. As velas têm uma relação 

com o culto em diversas religiões. Nas imagens de “Bridle Gossip”, em nichos, podem 

representar as velas acesas em assentamentos (local consagrado através de ritos específicos) 

das entidades de origem africana cultuadas.  

Com relação às garrafas distribuídas pela cabana de Zecora, seu formato é bojudo, 

algumas com gargalo delgado e fundo esférico, outras com fundo chato. No Candomblé, são 

muito utilizadas as ânforas, conhecidas como quartilhões, com a finalidade de conter líquido.  
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Logo na entrada de um terreiro, existe uma ânfora grande da qual se retira um pouco da água 

para o filho da casa realizar um breve ritual de purificação, a fim de ser recebido no espaço 

sagrado. Outras ânforas menores são utilizadas para outros fins, como nos assentamentos, no 

jogo de búzios, etc.  

Há, ainda uma relação com a Orixá Oxum, nas garrafas dependuradas do teto, de 

fundo esférico, amarradas por cordões: 

 

[...] o lado sombrio de Oxum é, em última análise, protetor de seu povo. Isso 

contribui para a famosa expressão material de sua feitiçaria positiva entre os 

cubanos e negros de fala hispânica de Nova York, o ornamento oshun kole 

que é pendurado do teto da casa de seu dono: “O oshun kole vive em uma 

cabaça adornada com cinco penas de corvo, uma cabaça suspensa no teto”. 

(THOMPSON, 2011, p. 89). 

 

Visualmente, as garrafas são intertextos alusivos às ânforas e cabaças. 

 

Outro processo de relação intertextual é a alusão. Neste, não se citam as 

palavras (todas ou quase todas), mas reproduzem-se construções sintáticas 

em que certas figuras são substituídas por outras, sendo que mantêm relações 

hiperonímicas com o mesmo hiperônimo ou são figurativizações do mesmo 

tema. (FIORIN, in: BARROS; FIORIN, 1994, p. 31). 

 

O formato da cabaça assemelha-se ao de uma garrafa; ânforas e garrafas têm a mesma 

função de conter líquidos.  

Da mesma forma que o caldeirão, os frascos estão associados às bruxas, seja para 

guardar poções, seja para os ingredientes. Entretanto, garrafas que pendem do teto não 

compõe uma imagem usual de armazenamento de preparados e ingredientes, sejam mágicos 

ou medicinais. 

  

Lei 11.645/08 

 

A lei 11.645, de 2008, altera a redação da lei 10.639, de 2003, a qual insere três artigos 

à lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei 9.394/96. Dos três artigos da lei 

10.639/03, um é vetado, e permanece o artigo 79-B, que inclui o dia 20 de novembro, Dia  
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Nacional da Consciência Negra, no calendário escolar. O outro, o artigo 26-A, é modificado 

pela lei 11.645/08, que inclui a referência aos povos indígenas. A redação atual é, portanto: 

 

Art. 26-A Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e 

privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 

indígena. 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 

brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da África e 

dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura 

negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade 

nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e 

política, pertinentes à história do Brasil. 

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo 

escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história 

brasileiras.  (BRASIL, 2008).  

 

O estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena já estava contemplado na lei 

9.394/96, porém, restrito à disciplina de História e com uma redação carregada de um ideal de 

nação mestiça: “Art. 26 §4º O ensino de História do Brasil levará em conta as contribuições 

das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das 

matrizes indígena, africana e europeia” (BRASIL, 1996). A modificação introduzida pela lei 

10.639/03, alterada pela lei 11.645/08, está na ênfase da obrigatoriedade e na dispersão do 

conteúdo pelas diversas disciplinas, em especial nas áreas de artes, literatura e história, além 

de indicar o protagonismo (“a luta”) de negros e índios.  

Apesar da obrigatoriedade desde 2003, a implementação do conteúdo afro-brasileiro 

encontra resistência nas escolas, predominantemente por motivação religiosa (CHAGAS, 

2014). Ou, quando há implementação, há manifestações contrárias vindas da comunidade 

(RACY, 2015). Inclusive, existe uma relação entre a possibilidade de seguir a lei e a religião 

da direção. Inúmeros são os casos de intolerância religiosa, seja nas ruas ou nas escolas, 

envolvendo agressão física e moral. 

Nesse contexto, “Bridel Gossip” representa uma possibilidade de se introduzir o 

assunto a partir do preconceito racial. As oposições semânticas encontradas no texto 

sincrético podem contribuir com a reflexão sobre como se constitui o preconceito e justificam  
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a necessidade de obter conhecimento a respeito do que é diferente. E, conforme o provérbio, 

“nunca julgue o livro pela capa”, crianças da Educação Infantil e dos primeiros anos do 

Ensino Fundamental podem compreender que o aspecto visual não pode ser utilizado como 

elemento de julgamento de uma pessoa. As relações interdiscursivas constatadas a partir das 

personagens podem ser tratadas, de maneira a localizá-las geograficamente e a introduzir a 

história da escravidão na colonização nas Américas. 

A questão religiosa apontada no episódio pode ser trazida em um contexto escolar 

mais receptivo. Evidentemente, discutir a narrativa em todo o seu aspecto é mais 

enriquecedor, especialmente entre as crianças do quinto ao sétimo anos, para quem atentar 

para os elementos visuais omitidos no texto verbal pode configurar-se como um jogo de 

detetive. 

Esta colocação não pretende generalizar e afirmar que toda a produção de massa pode 

ser utilizada entusiasticamente em sala de aula, numa postura “integrada” descrita por 

Umberto Eco (1976). Essas produções podem, sim, ser trabalhadas e, em concordância com 

Eco, é preciso senso crítico para avaliar como utilizá-las. Por exemplo, um outro episódio da 

mesma série, de título “Over Barrel”, associa o índio norte-americano ao búfalo. Essa 

associação é plausível na medida em que o índio do Oeste norte-americano dependia do 

búfalo para a sua sobrevivência. Entretanto, nesse episódio de número 21, os búfalos 

verbalizam que não querem árvores (as macieiras), o que parece contradizer a integração do 

índio à natureza e sua luta pela preservação dos recursos naturais. A personagem Little 

Strongheart (um filhote de búfalo) explica que os pioneiros (os colonos) plantaram um pomar 

de maçãs sobre a área em que os búfalos realizavam a debandada, atrapalhando, assim, a 

“sagrada tradição anual da debandada” (“sacred tradition to run the path every year”). Em 

seguida, a explicação dada pelo búfalo chefe Thunderhooves torna a sua imagem estúpida: a 

narrativa que deveria ser mitológica e de ancestrais é uma repetição de “assim fez meu pai, e 

seu pai e seu pai e o pai do pai...”. Membros da manada demonstram tédio. De toda forma, a 

explicação sobre o plantio de pomar sem a autorização dos búfalos tem a adesão das 

personagens de Ponyville, que acreditam no diálogo como saída, mas os líderes (dos búfalos e 

dos colonos) são intransigentes, até que uma batalha é travada e, acidentalmente,  
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Thunderhooves experimenta uma torta de maçã. Por ter gostado do quitute, o líder indígena 

permite a permanência do pomar, desde que uma faixa seja aberta para garantir a passagem da 

manada para manter a tradição da debandada. Assim como em Peter Pan (1953), da Disney, a 

imagem do índio norte-americano é estereotipada e idiotizada. Torna-se necessário, dessa 

forma, um trabalho mais intenso de desconstrução dessa imagem, ao trazer essas produções 

para a sala de aula.  

Para finalizar, na lei 9.394/96, entre outras alterações recentes, houve o acréscimo de 

um parágrafo no artigo 26:  

 

“§8º A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente 

curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a 

sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais. (Incluído 

pela Lei nº 13.006, de 2014)” (BRASIL, 1996).  

 

Trata-se de um expediente a ser aproveitado para exibir produções audiovisuais 

nacionais, que têm uma visualidade e sonoridade diferenciadas em relação à produção 

estrangeira. Para o conteúdo afro-brasileiro e indígena a que se refere a lei 11.645/08 e para o 

público infantil, cita-se, como exemplo, a série 500 anos: o Brasil – Colônia na TV, encenada 

por bonecos da Cia. Mão Molenga, disponibilizada pela TV Escola do Ministério da 

Educação, entre outras produções. Para o conteúdo afro-brasileiro, há o curta produzido pela 

Estandarte Produções, Òrun Àiyé (2015), filme que traz a mitologia dos Orixás encenada por 

bonecos, e os programas do projeto A cor da Cultura, especialmente a série Mojubá. 

 

Conclusão 

 

A Semiótica francesa se mostra metodologicamente eficaz para a leitura de um texto 

sincrético, na medida em que permite levantar os elementos que produzem sentido, tanto no 

nível mais abstrato quanto no superficial, e nos planos de expressão visual, verbal e sonoro 

(nesta análise, não foi dada ênfase ao plano sonoro). No episódio analisado, evidenciar esses 

elementos permite que se reflita, em um primeiro momento, em como se constitui o 

preconceito e pré-julgamentos. Em seguida, ao analisar o nível da manifestação, identificam- 
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se interdiscursividades e intertextualidades que revelam não apenas o preconceito racial, mas 

a intolerância religiosa.  

Dialogicamente, “Bridle Gossip” é um posicionamento em relação ao discurso de 

preconceito racial, no plano de expressão verbal, e de intolerância religiosa no plano de 

expressão visual.  

Por essa razão, essa produção audiovisual de consumo de massa torna-se um material 

interessante para se trabalhar em sala de aula, na perspectiva da lei 11.645/08: ela é palatável 

e de fácil assimilação. Contudo, é preciso que haja um mediador: os elementos 

interdiscursivos e intertextuais são lidos por quem conhece os discursos e textos constituídos 

anteriormente. Além disso, uma única produção não basta: para tratar do conteúdo previsto 

em lei é preciso que se complemente com outras produções, com variedades de formas de 

expressão e diversas fontes de pesquisa.  
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Há também as séries Império na TV e República na TV, nas quais a situação do negro é 

enfocada em alguns episódios, disponíveis no Youtube. 

 

BRIDLE Gossip. Diretor supervisor: Jayson Thiessen; co-diretor: James Wootton; editor de 

história: Rob Renzetti; texto: Amy Keating Rogers. Produtora: Sarah Wall. Desenvolvido 

para a televisão por Lauren Faust. Hasbrouck Heights, Nova Jérsei: 2010. Suporte digital (20 

min 22 s). Disponível para assinantes da Netflix. 
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Malaquais. Produção: Michael Brockhoff et al. [s. l.]: 2013. Suporte digital (1 h 28 min). 

Disponível para assinantes da Netflix.  

 

ÓRUN Àiyê. Direção: Jamile Coelho e Cintia Maria. Produção: Nilson Mendes e Cintia 
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<www.orunfilme.com.br> e <http://www.geledes.org.br/curta-em-stop-motion-traz-mito-da-

criacao-do-universo-contado-por-orixas/#ixzz3jMJQ0yaP>. Acesso em: 20 ago. 2015. 

 

OVER a Barrel. Diretor supervisor: Jayson Thiessen; co-diretor: James Wootton; editor de 

história: Rob Renzetti; texto: Dave Polsky. Produtora: Sarah Wall. Desenvolvido para a 

televisão por Lauren Faust. Hasbrouck Heights, Nova Jérsei: 2010. Suporte digital (20 min 27 

s). Disponível para assinantes da Netflix. 

 

PETER Pan. Direção: Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson. Los Angeles: The 

Walt Disney Company, 1953. 1 VHS ou DVD (1 h 16 min).  
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