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Resumo: O desenho animado brasileiro “Irmão de Jorel” constrói um retrato crítico de uma 
família típica de classe assalariada. Tomaremos esse texto para analisar a imagem discursiva 
ou ethos dos personagens como ponto crítico da sociedade nacional. A perspectiva teórica 
adotada insere-se nos Estudos Linguísticos, mais especificamente na Análise do Discurso 
(AD) de inspiração francesa e toma como autores embasadores: Bakhtin, Pêcheux, Orlandi, 
Fernandes e Maingueneau. O ethos a ser analisado aponta para uma sociedade ligada a 
aspectos sócio-históricos da contemporaneidade e descortina um panorama do jovem 
brasileiro em um jogo de formas, cores, linguagens, personalidades, relações afetivas e 
necessidades dramáticas aplicadas aos personagens. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este plano de trabalho PIBIC liga-se ao Projeto de pesquisa “CRIARCONTEXTO: as 

relações entre texto, discurso e ensino”, desenvolvido por nossa orientadora Eliane Marquez 

da Fonseca Fernandes. Tomamos como corpus de análise o desenho animado brasileiro 

“Irmão de Jorel”, com o objetivo de verificar os discursos construídos acerca da família 

brasileira.  

A animação vem ganhando cada vez mais espaço como forma de expressão não só 

destinada à infância. O desenho animado permite tanto ao seu criador quanto ao interlocutor a 

recriação de leituras de mundo, pois nessa modalidade artística “leis podem ser violadas, o 

																																																													
1 Plano de trabalho em fase de desenvolvimento em Projeto PIBIC 2017/2018, na Faculdade de Letras UFG.  
2 Aluna de Graduação do Curso de Letras – Licenciatura em Inglês, 5º período. E-mail: 
ana_itagiba@hotmail.com 
3 Professora Orientadora, atuante na Graduação em Letras e no PPG Letras e Linguística da UFG. E-mail: 
elianemarquez@uol.com.br 



	 30	

mundo pode ser reinventado e as pessoas podem reconfigurar o que está a sua volta.” 

(SILVA, 2016, p16).Partimos desse pressuposto, por entender que o universo de um desenho 

animado pode construir visões do mundo sociale estabelecer uma proximidade de interação 

com espectador. Queremos observar como um episódio do desenho animado brasileiro 

denominado Irmão do Jorel (2014) contribui para constituir uma imagem discursiva dos 

personagens como ponto crítico da sociedade nacional. 

Nossa perspectiva teórica liga-se à análise do Discurso (AD) de inspiração francesa e 

toma como autores embasadores: Bakhtin, Pêcheux, Orlandi, Fernandes e Maingueneau. Em 

Bakhtin, buscamos os conceitos de dialogismo, ideologia e enunciado; em Pêcheux vamos 

encontrar os pressupostos de condições de produção e memória discursiva; em Orlandi 

queremos ver as concepções de texto e sujeito discursivo e junto a Maingueneau temos os 

conceitos de ethosdiscursivo. 

 

2 QUESTÃO PROBLEMA 

Esta pesquisa toma como pressuposto que o ethos discursivo das figuras femininas do 

texto traz uma representação crítica (o ethos)atualizadacom base em estereótiposdefamiliares 

do protagonista da série de desenhos animados.Assim, nossa questão é: essa obra criativa e 

crítica mostra-nos uma sociedade ligada a aspectos sócio-históricos? Além disso, o texto em 

análise descortina um panorama do jovem brasileiro em um jogo de formas, cores, 

linguagens, personalidades, relações afetivas e necessidades dramáticas aplicadas aos 

personagens? 

 

3. OBJETIVOS  

Geral: Analisar os discursos construídos nos episódios História sem Começo, Meio e Fim 

(S01E08), Profissão Palhaço (S01E16), Ilha Doideira (S01E20), Família à Deriva (S01E23), 

e MC Juju (S02E11) do desenho animado Irmão do Jorel. 

Específicos: 

● Levantar e descrever aspectos do ethos discursivo feminino na retratação do cotidiano 

familiar brasileiro;	

● compreender como a transgressão discursiva é retratada em um contexto socio-

histórico-cultural.	

 

4. JUSTIFICATIVA 

Os textos a serem trabalhados são dois episódios da série de animação “Irmão de 

Jorel” que foi realizada no Brasil e deveria estrear em 2013 com apenas 13 episódios, porém 
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sua estreia foi adiada para o ano seguinte, completando uma temporada de 26 episódios. Sua 

estreia ocorreu no dia 22 de setembro de 2014. Diante do sucesso tanto na América Latina 

quanto nos Estados Unidos houve a renovaçãodo patrocínio para uma segunda temporada, 

estreou em 2016 e contou com novos traços visuais para cada personagem. Nossa 

investigação dedica-se à análise dos episódios oito, dezesseis, vinte e vinte e três da primeira 

temporada e episódio dois da segunda temporada, com os títulos História sem Começo, Meio 

e Fim, Profissão Palhaço, Ilha Doideira, Família à Deriva e MC Juju, respectivamente. O 

sucesso internacional e o patrocínio levam-nos a querer entender os motivos da aceitação e a 

questionar quais os discursos tipicamente nacionais repercutem na obra. 

          O enredo básico da série é a narrativa acerca de um garoto tímido e sem nome, pois é 

sempre chamado de Irmão do Jorel.  Esse menino aparece quase sempre ofuscado pela fama e 

popularidade de seu irmão mais velho, ele tenta ganhar sua própria identidade e ser alguém 

importante da família. O autor Enrico constrói a imagem de um grupo social, apresentando as 

imagens típicas da infância nacional. 

Existem estudos da análise do discurso sobre desenhos animados como “Análise do 

Discurso de Desenhos Animados: Wordworld e Sandmännchen” de Schuster e Lisbôa Filho, 

voltado para uma perspectiva bakhtiniana e a tese de Shirayama “O risível e o discurso crítico 

nos Simpsons: um enfoque argumentativo” que debate os casos de persuasão argumentativa 

em desenho norte-americano. Os dois estudos são muito bons, mas não avaliam os discursos 

de desenhos mais recentes produzidos no Brasil. Por isso consideramos que nossa pesquisa 

tem relevância e deve ser desenvolvida. 

 

5. METODOLOGIA 

Nossa pesquisa é de cunho qualitativo, empregando metodologia de estudo 

documental e dedica-se à análise discursiva dos enunciados presentes na série de desenhos 

animados Irmão do Jorel.  Como não haverá investigação junto a sujeitos humanos, não é 

necessário solicitar autorização ao Comitê de Ética. 

Nosso corpus é uma série de desenhos animados brasileira, criada por Juliano Enrico e 

co-produzida pela Cartoon Network Studios e Copa Studio. Originalmente a série foi 

vencedora de um pitching promovido pelo Cartoon Network brasileiro em 2009 para 

produção de novas animações nacionais. Os desenhos estão disponíveis em 

https://www.youtube.com/watch?v=F7XH6W6JaUYcom acesso em abril de 2017. 

Essa série de animação foi realizada no Brasil e deveria estrear em 2013 com apenas 

13 episódios, porém sua estreia foi adiada para o ano seguinte, completando uma temporada 

de 26 episódios. Sua estreia ocorreu no dia 22 de setembro de 2014. Diante do sucesso tanto 
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na América Latina quanto nos Estados Unidos houve a renovaçãodo patrocínio para uma 

segunda temporada, estreou em 2016 e contou com novos traços visuais para cada 

personagem. Nossa investigação dedica-se à análise dos episódios oito, dezesseis, vinte e 

vinte e três da primeira temporada e episódio dois da segunda temporada, com os títulos 

História sem Começo, Meio e Fim, Profissão Palhaço, Ilha Doideira, Família à Deriva e MC 

Juju, respectivamente. 

          O enredo básico da série é a narrativa acerca de um garoto tímido e sem nome, pois é 

sempre chamado de Irmão do Jorel.  Esse menino aparece quase sempre ofuscado pela fama e 

popularidade de seu irmão mais velho, ele tenta ganhar sua própria identidade e ser alguém 

importante da família. O autor Enrico constrói a imagem de um grupo social, apresentando as 

imagens típicas da infância nacional. 

 Nossa pesquisa inicia-se pela busca de informações mais detalhadas acerca da série, 

buscando inicialmente fontes de informação a partir de 

https://www.facebook.com/irmaodojoreloficial/ e outros comentários disponíveis online. Em 

seguida partimos para um levantamento da literatura acadêmica acerca de desenhos animados 

analisados pela Análise do Discurso, outros tipos de capítulos e artigos acerca do ethos 

feminino para verificar bem o ponto de onde devemos partir.  

 Paralelamente, vamos assistir à toda a série para definir bem qual ou quais episódios 

serão selecionados para a verticalização das análises. Em seguida, vamos identificar as 

personagens que comporão o núcleo da pesquisa: mulheres membros da família do 

personagem principal. Depois disso, selecionaremos os aspectos mais representativos a 

descrever e analisar. Vamos fazer um conjunto de leituras específicas dos autores 

embasadores (Bakhtin, Pêcheux, Orlandi, Fernandes e Maingueneau e outros) para termos 

condições de fundamentar nossas observações. 

Com esta pesquisa, esperamos ampliar nossos conhecimentos acerca da Análise do 

Discurso e do ethos discursivo como forma de compreensão científica da imagem que 

construímos de nós mesmas e dos outros no decorrer de nossa vivência. Queremos entender e 

contemplar as imagens femininas já desenvolvidas anteriormente no âmbito familiar, em 

contextos lúdicos e criativos, voltados ao ambiente midiático, mais especificamente em 

animações infantis. 

Esperamos desenvolver a capacidade de pesquisa com habilidade para realizar 

investigações mais específicas no futuro. Queremos desenvolver a habilidade de expressão 

escrita por meio da produção de resumos e artigos acadêmicos, além de aprimorar a 

capacidade de expressão oral ao fazer apresentações dos resultados obtidos em eventos 
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científicos na UFG e em outros locais. Temos também a expectativa de observar as relações 

humanas com um olhar mais aguçado. 

Em síntese: desenvolver espírito científico de análise, produzir resumos e artigo 

científico, fazer comunicações em eventos acadêmicos, participar do Grupo de pesquisa 

CRIARCONTEXTO. 

 

6. DISCUSSÃO TEÓRICA 

O estudo dos os materiais citados anteriormente foram fundamentais para a percepção 

da língua enquanto instrumento e ferramenta de representatividade. Partindo dessa afirmativa, 

pode-se dissertar que a língua cria, recria e ressignifica vivências, ações, imagens e etc. 

Amossy (2005) menciona o ethos discursivo (imagem de algo ou alguém constituída pela 

palavra), institucional (imagem de algo ou alguém pautada em sua posição dentro de uma 

instituição) e cultural (imagem produto de um discurso dominante, também reconhecido por 

"estereótipo") como concretizações de figuras verbalizadas.  

Ambos se inter-relacionam e mantêm uma relação de simbiose de forma que, ao 

detalhar a constituição do estereótipo de determinado sujeito retendo-se em artefatos não 

verbais desse, não mencionando suas atribuições verbais, a visualização de sua imagem 

poderá ficar notadamente empobrecida e pouco detalhada. Para complementação do conceito 

de Ethos, foram lidos autores como Maingueneau que, em coletânea, expôs o dito de 

Aristóteles (MAIGUENEAU, 2008, p. 13) "A prova do Ethos consiste em causar boa 

impressão pela forma como se constrói o discurso, a dar uma imagem de si capaz de 

convencer o auditório, ganhando sua confiança." e a definição de Ducrot (MAINGUENEAU, 

2008, p. 14): 

 

“vê-se que o ethos é distinto dos atributos ‘reais’ do 
locutor. Embora seja associado ao locutor, na medida em que ele 
é a fonte da enunciação, é do exterior que o ethos caracteriza 
esse locutor. O destinatário atribui a um locutor inscrito no 
mundo extra-discursivo traços que são em realidade 
intradiscursivos, já que são associados a uma forma de dizer.”  

 

Unido a isso, também foi internalizada a ideia de que: 

"As cores e as formas são elementos simbólicos também utilizados 
pelos criadores de desenhos animados para atrair a atenção do público-
alvo. Esses elementos são sistemas significantes que seduzem e 
induzem o imaginário. O poder de uma cor ou de uma forma pode 
suscitar diferentes desejos, entre eles, a lembrança de um perfume, o 
aroma de um alimento, a cor de uma fruta. Em alguns casos, temos 
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também a utilização de formas circulares, a escolha de uma 
característica comum para os personagens de uma história. (SILVA, 
B., 2016, p. 14)."  

 

Ainda que não iniciada, o contato com tais noções é fundamental para o norteamento de um 

caminho a ser delineado para a análise das personagens.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este plano de trabalho está em curso e tem sido gratificante trabalhar nos aspectos teóricos e 

nas análises. E as dificuldades encontradas durante esta primeira etapa (levantamento 

bibliográfico, encontros presenciais e elaboração de seleções de trechos) estiveram na 

delimitação do material, uma vez que a animação permite múltiplas possibilidades de análise 

das personagens. Por ainda não haver uma decisão certeira sobre como a análise será 

constituída, a sua concepção ainda não foi efetivada. Outra dificuldade diz respeito à 

organização do material bibliográfico, uma vez que existem poucas pesquisas disponíveis 

focadas na construção do ethos feminino.  
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