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A DIMENSÃO POLÍTICA DO DESENHO ANIMADO1 

A micropolítica em Steven Universe 
THE POLÍTICAL DIMENSION OF THE CARTOON 

The micropolitics in Steven Universe 
 

Pedro Antun Lavigne de Lemos2 
 
RESUMO 
 
Neste artigo propomos refletir sobre o desenho animado em sua dimensão política, isto é, 
na sua relação com as formas de sustentação e transformação do poder que perpassam o 
viver-juntos. Para isso, analisamos brevemente o episódio Mr. Greg do desenho animado 
Steven Universe. Propomos que o desenho animado pode ser pensado em três dimensões 
inter-relacionadas, a dimensão sensível, a dimensão poética, e a dimensão política. 
Buscamos, ao longo do artigo, delinear as características e os pontos de encontro dessas 
dimensões para, a partir disso, refletir sobre o que o discurso desse episódio de Steven 
Universe diz do sujeito e das formas de estar-juntos nas sociedades midiatizadas 
contemporâneas. De caráter exploratório, tencionamos neste estudo menos encontrar 
respostas conclusivas do que explorar as possibilidades de compreensão do dialogo 
estabelecido entre os desenhos animados e os processos sociais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Steven Universe. Desenhos animados. Estética. Poética. 
Micropolítica. 
 
ABSTRACT 
 
In this article we propose to reflect on the cartoon in its political dimension, that is, in its 
relation with the forms of sustentation and transformation of the power that perpass the 
live-together. For that, we briefly review the episode Mr. Greg of the cartoon Steven 
Universe. We propose that the cartoon can be thought of in three interrelated dimensions, 
the sensible dimension, the poetic dimension, and the political dimension. Throughout the 
article, we have sought to delineate the characteristics and points of encounter of these 
dimensions so as to reflect on what the discourse of this episode of Steven Universe says 
about the subject and the ways of being together in contemporary mediatized societies. Of 
exploratory character, we intend in this study less to find conclusive answers than to 
explore the possibilities of understanding the dialogue established between cartoons and 
social processes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Steven Universe. Cartoons. Aesthetics. Poetic. Micropolitics. 
 
 
                                                             
1 Trabalho apresentado no GT Narrativas e textualidades midiáticas. 
2 Mestrando em Comunicação e Temporalidades no Programa de Pós-graduação em Comunicação da 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); pedro.lavigne1@gmail.com. 
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Introdução. 

 Steven Universe é um desenho animado norte-americano criado por Rebecca Sugar 

e produzido desde 2013 pelo Cartoon Network Studios. Com três temporadas completas e 

uma quarta temporada em andamento atualmente, Steven Universe é um desenho marcado 

por episódios que exploram temas de forte impacto social com muita sensibilidade e 

profundidade – ainda que com leveza e simplicidade. Os episódios desse desenho animado 

abordam temas caros ao estar-juntos e que atravessam o cotidiano com regularidade, tais 

como a diversidade, os gêneros, a mulher, o amor, a aceitação do outro e a felicidade. 

Steven Universe é certamente um desenho diferenciado, capaz de abordar campos 

problemáticos da vida social através de uma narrativa que consegue produzir afetações nas 

sensibilidades dos sujeitos. 

 Dessa forma, é possível perceber em Steven Universe um conjunto de enunciados 

que produzem um corpo discursivo coerente ao longo da série. Ora, considerar que a mídia 

ocupa uma posição de centralidade nas sociedades midiatizadas3 contemporâneas significa 

que os discursos que emergem na mídia não são inventados apenas como ficção ou 

fantasia4, pois dizem de uma ampla interação entre mídia, sociedade, cotidiano e sujeitos. 

Consideramos, nessa perspectiva, que desenhos animados5 como Steven Universe tratam de 

temas que vão além do mero entretenimento e dizem diretamente das formas de ser/estar-

em-relação no mundo contemporâneo. Tratar de temas referentes ao estar-em-relação 

significa abordar questões relacionadas aos processos sociais, isto é, às formas de 

estabelecimento de vínculos sociais e aos modos do viver-juntos em sociedade. Nessa 

perspectiva, considerando o pensamento de Roger Silverstone (2005), entendemos que nem 

a mídia, nem os sujeitos, são capazes de refletir sobre tais questões com neutralidade. 

 Para ponderar sobre as nuances do diálogo estabelecido entre desenhos animados e 

a sociedade, consideramos que o desenho deve ser pensado, primeiramente, como um 

                                                             
3 Ver José Luiz Braga (2008) e Jairo Ferreira (2007). 

4 Baseamo-nos, nesta reflexão, na percepção de Ismail Xavier (2005) sobre a ideia de ficção como o que se 
refere ao “não real”, isto é, ao universo discursivo. 

5 Adventure Time e The Amazing World Of Gumball são outros exemplos. 
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dispositivo midiático. Segundo Ferreira (2007), os dispositivos midiáticos nas sociedades 

midiatizadas estão dispostos numa relação triádica com os processos comunicacionais e 

com os processos sociais. Essa relação pressupõe que todos os elementos da tríade 

influenciam e são influenciados pelos demais (mesmo que de forma desigual). De forma 

análoga, propomos refletir sobre os desenhos animados também numa tríade relacional, 

mas composta por uma dimensão sensível (referente aos dispositivos midiáticos e suas 

capacidades de afetação), outra dimensão poética (referente aos processos comunicacionais 

de diálogo dos sujeitos com o desenho a partir do uso e da interpretação que esses sujeitos 

estabelecem com o dispositivo) e, por fim, outra dimensão política (referente aos processos 

sociais de diálogo mais amplo do desenho com o sujeito-em-relação). Como essas três 

dimensões do desenho animado não só coexistem, mas são interdependentes, não podemos 

pensa-las separadamente a não ser como forma de abstração.  

 Partindo da percepção de que o desenho Steven Universe trabalha, sem neutralidade, 

temas que perpassam algumas das tensões referentes ao viver-juntos – isto é, conflitos do 

encontro do eu com o Outro - nas sociedades contemporâneas, podemos compreender que, 

em alguma medida, as narrativas desse desenho se inserem num contexto referente aos 

desdobramentos do exercício do poder nessas mesmas sociedades. Em outras palavras, se 

Steven Universe representa formas de viver e de estar-em-relação na sociedade, então 

podemos entender que o discurso desse desenho é, em maior ou menor grau, político – ou, 

mais precisamente, micropolítico à medida que insinua sentidos que podem alterar as 

percepções e as formas do exercício do poder nas inter-relações entre indivíduos que 

compartilham espaços físicos e simbólicos. 

 Neste estudo buscamos refletir mais especificamente sobre isso que consideramos 

como a dimensão política do desenho animado no episódio Mr. Greg6 da terceira 

temporada de Steven Universe. Esse episódio consiste num musical, e mostra-se potente 

para a análise que propomos aqui à medida que aborda questões referentes à realização 

pessoal e material/financeira na sociedade contemporânea. A partir da análise das 

materialidades e de algumas possíveis formas de apropriação dos sentidos que o desenho 

                                                             
6 Oitavo episódio da terceira temporada (USA: Cartoon Network, 2016). 
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insinua, propomos refletir sobre como esse episódio diz do estar-juntos na sociedade 

contemporânea, isto é, de que forma esse desenho se insere no contexto social como uma 

força micropolítica. Para a análise dessa dimensão política do desenho animado, vamos 

utilizar algumas reflexões de Patrick Charadeau (2010) a respeito do discurso como modelo 

sociocomunicacional, com o objetivo de verificar como a linguagem do desenho animado 

estrutura trocas comunicacionais, organiza as relações entre indivíduos e instaura vínculos 

sociais. 

 É válido apontar que a análise que propomos aqui flerta com a metodologia da 

análise narrativa e com a percepção de Ismail Xavier (2005) sobre o Dispositivo 

cinematográfico, pois acreditamos que ambas as perspectivas nos ajudam a pensar no 

objeto para além da imagem isolada. Se buscamos, por um lado, entender o desenho 

animado como uma narrativa que, para além do universo ficcional do desenho, se insere em 

relações mais complexas e mais comuns da experiência cotidiana – relativas à construção 

da sociabilidade e à percepção dos sentidos de si e do mundo (BASTOS e BIAR, 2015) –, 

por outro, compreendemos o desenho animado como um lugar de tensão entre a narrativa e 

o que a excede, já que entendemos que a imagem não se encontra isolada no cotidiano e 

que seu sentido se forma através da articulação entre o desenho (com suas imagens e sons) 

e o sujeito espectador (XAVIER, 2005). 

Da estética à poética: o dispositivo e o sujeito. 

Enquanto dispositivo midiático o desenho animado não nasce isolado da sociedade, 

e sim profundamente inter-relacionado com os sentidos que compõem a textura da vida 

social. Se os fragmentos que compõem a memória muitas vezes emergem dos produtos 

midiáticos (LEAL, 2006), e se os sentidos que circulam na mídia existem também em uma 

dimensão relacional, por meio de uma rede de influências sociais mútuas (ANTUNES e 

VAZ, 2006), então os dispositivos midiáticos estão, assim como os sujeitos, em uma 

posição central nessa extensa rede de inter-relações que constantemente significam e 

ressignificam a experiência contemporânea. 

Pensar a circulação dos sentidos nas sociedades midiatizadas em uma dimensão 

relacional – de discursos que se entrecruzam e se transformam - é necessário para não 
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tomarmos a mídia como uma “entidade” autônoma e onipotente e nem desconsiderarmos a 

força dos discursos que permeiam os dispositivos midiáticos. Vera França (2012) faz uma 

colocação muito pertinente ao considerar a mídia como uma instituição da sociedade, 

composta por múltiplos dispositivos que fazem circular o simbólico, que configuram 

espaços de troca e que também atua, inclusive, como um novo sujeito detentor de um 

discurso próprio e um lugar de fala poderoso. 

Pensando a mídia como configuradora desses espaços de troca, ou espaços 

midiatizados (que são potencialmente todos os espaços da vida contemporânea), assumimos 

que os discursos e representações que circulam diariamente nos dispositivos midiáticos 

atravessam a forma como os sujeitos percebem o mundo, os outros e a si mesmos. Entende-

se então que as vozes e os sentidos que circulam nos dispositivos tornam-se referência para 

as relações sociais (BRAGA, 2008), à medida os dispositivos já carregam determinadas 

estruturas de sentido que fornecem material simbólico que, por sua vez, se sedimenta na 

experiência e orienta as relações do sujeito com o mundo, através de uma relação complexa 

e particular de consumo, interpretação, apropriação e uso desse material simbólico pelo 

indivíduo.  

Nessa perspectiva, consideramos que a dimensão política do desenho animado 

surge, inicialmente, a partir desse processo dialético decorrente do encontro entre as 

circunstâncias materiais e a subjetividade do sujeito interlocutor. Note que a dimensão 

política do desenho existe porque esse sujeito interlocutor não interage apenas com o 

desenho e a sua própria consciência, mas também está em interação com outros sujeitos, 

isto é, está constantemente atravessado por processos sociais que constituem o viver-juntos. 

Nesse processo dialético de construção do sentido, segundo Patrick Charaudeau (2010), o 

ato comunicativo é uma troca estabelecida na e pela linguagem, o que significa que o 

sentido não reside somente no objeto, no verbal, no que é dito (em suma, nas circunstâncias 

materiais do dispositivo), mas depende de um ato de troca psicológica e social com a 

consciência dos sujeitos interlocutores. Consideramos que essa linguagem de que depende 

o processo dialético de significação não abrange somente o simbólico propriamente 

linguístico (isto é, signos verbais, referentes a um determinado idioma), mas engloba 
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também uma dimensão sensível, uma espécie de estética compartilhada que pode convidar 

a experiências transcendentes à medida que provoca afetações nas emoções dos sujeitos.  

 Assumimos que essas experiências de transcendência são delineadas, pelo menos 

parcialmente, pela capacidade do simbólico de afetar sensibilidades, provocando uma 

experiência estética. Segundo Monclar Valverde (2010), que analisou o percurso histórico 

do estudo da estética, o eixo central que perpassa a noção de estética ao longo dos anos está 

relacionado a uma capacidade dos seres humanos de compartilhar o sentir, isto é, de uma 

comunicabilidade estética inerente à possibilidade do comunicar. Simultaneamente entre 

um “compartilhamento do mundo sensível” e uma “comunicabilidade dos sentimentos” 

(VALVERDE, 2010), a experiência estética chama atenção para dois fatores referentes aos 

sentidos no desenho animado: a) para o simbólico que surge não só das construções 

discursivas verbais, mas que também aparece nas imagens à medida que estas têm a 

capacidade de nos provocar sensações; e b) para o entrelaçamento de mundos simbólicos 

que invade o desenho animado, pois percebemos que essas imagens podem afetar nossas 

sensibilidades por estarem, em algum nível, ancoradas no real. É nesse sentido que Roger 

Silverstone (2005) atenta para a necessidade de reconhecer que as experiências midiáticas 

são reais, pois as histórias que vemos na mídia, por mais ficcionais que sejam, são 

invadidas por sentidos que circulam no cotidiano. Assim, podemos propor que, pelo menos 

em parte, somos afetados por essas histórias à medida que podemos reconhecer nossas 

próprias vidas nelas. 

Essa possibilidade de transcendência pela dimensão da sensibilidade, segundo 

Maria Bretas (2010), está relacionada à experiência estética como um ato reflexivo no qual 

o material sensível dos desenhos animados é incorporado no nível da consciência do 

sujeito. Se o estético pode proporcionar um ato reflexivo através do encontro com o outro, é 

porque a afetação do estético vai além das sensações imediatas. Segundo Hugo Mari 

(2010), o estético não está somente no campo das sensações (relativas ao sentir corporal), 

mas pode ser pensado também no campo das percepções (relativas à percepção mental das 

sensações). Dessa forma, o estético invade os espaços da consciência e efetivamente nos 

coloca a construir e transformar os sentidos, seja de forma súbita, seja pela decantação de 
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processos da mente (MARI, 2010). E assim é possível transcender os limites da própria 

percepção. 

Podemos relacionar essa dimensão sensível ao que Patrick Charaudeau (2010) 

chama de espaço da produção, que é o espaço no qual se encontra o sujeito que produz o 

ato de comunicação. É aqui que, segundo o autor, ocorre uma determinada situação de 

comunicação na qual se define um “jogo de expectativas”. Esse jogo de expectativas, que 

ocorre para ambos os envolvidos na situação de comunicação, faz atentar para a 

possibilidade de se usar a linguagem com a intenção de se produzir determinados efeitos, 

como uma espécie de aposta baseada nos parâmetros em que os sujeitos se consideram uns 

aos outros (CHARAUDEAU, 2010). Steven Universe é, nesse sentido, esse sujeito que 

produz o ato de comunicação e que, através dessa dimensão sensível, tenta produzir 

determinados efeitos no sujeito interlocutor. 

Mas a situação comunicativa não se encerra nesse espaço de produção e tampouco 

na dimensão sensível. Como diz Charaudeau (2010, p. 267), “em toda troca, o interlocutor 

tem sua palavra a dizer”. A mídia invade o cotidiano carregada de sentidos e de intenções, 

mas ela não pode dizer por si. Principalmente porque os sujeitos também existem no 

cotidiano e por isso são atravessados por experiências anteriores à situação comunicativa. 

Nesse sentido, temos que o encontro dos sujeitos com o desenho animado se dá na forma de 

um efetivo confronto de imaginários e expectativas. Se o desenho não pode simplesmente 

dizer por si, ele pode, no mínimo, dar visibilidade às tensões do cotidiano – mesmo que de 

uma forma lúdica - e convocar o sujeito a refletir sobre elas. Assim, percebemos que o 

desenho animado configura-se como um espaço estruturado e compartilhado no qual os 

significados não são meramente dados, mas construídos pela participação ativa dos leitores, 

que podem suspender as regularidades do real e brincar com as categorias do mundo em 

que vivem (SILVERSTONE, 2005). Segundo Silverstone (2005), esses espaços levam os 

sujeitos a experiências transcendentes de contato com universos estruturados em outras 

regras, mas que ainda estão escritos na realidade, isto é, dialogando com o real. Podemos 

entender o desenho animado, nesse sentido, como um espaço lúdico que convida a uma 

leitura poética da realidade. 
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Assim, os sujeitos estão longe de serem meros leitores passivos. Essa poética diz 

justamente da capacidade dos sujeitos de agir e pensar através das práticas de leitura do 

mundo, por meio das quais configuram e desconstroem sentidos, atribuem significados e 

valores às coisas e desenvolvem percepção crítica da realidade. Enquanto a dimensão 

sensível diz da capacidade do desenho de provocar afetações que convidam ao ato reflexivo 

sobre o real, a dimensão poética diz do encontro efetivo da consciência dos sujeitos com o 

desenho, isto é, dos modos de leitura e interpretação que os sujeitos aplicam a partir dessas 

afetações que o desenho provoca. Desse modo podemos pensar na dimensão poética como 

uma disputa de imaginários oriunda do confronto dos sujeitos com o desenho animado.  

Nessa perspectiva, Michel de Certeau (1994) aponta a existência da poética como 

aquilo que se fabrica a partir do uso que os sujeitos (consumidores de mídia) fazem das 

imagens, textos e espaços da vida cotidiana. Poética essa que é escondida, difícil de captar, 

à medida que se faz perceber não nos produtos em si, mas nas formas de uso e de 

apropriação empregada individual e/ou coletivamente pelos sujeitos. Trata-se de uma forma 

de produção secundária escondida no encontro com os sentidos que invadem o cotidiano, 

numa fabricação que opera na lógica da bricolagem, do consumo combinatório e, em certa 

medida, utilitário da mídia (DE CERTEAU, 1994). Em outras palavras, a apropriação e a 

invenção no cotidiano perpassa formas de pensar e agir que não estão simplesmente 

determinadas por instâncias de produção, pois são também atravessadas pela experiência e 

subjetividade dos sujeitos.  

Pensando nessa dimensão poética enquanto ato comunicativo, Luís M. S. Martino 

(2007) faz ver o processo de produção (poética) e percepção (estética) como duas 

atividades concomitantes que se desenvolvem no tempo. O processo comunicativo é 

concebido então, segundo o autor, na intersecção dessas esferas poética/estética, no sentido 

de que uma poética transforma-se numa estética e vice-versa. Assim, produção e recepção, 

poética e estética, não devem ser pensados em oposição, mas em uma continuidade 

dialética que opera no tempo da consciência dos sujeitos (MARTINO, 2007). Dessa forma, 

a mediação (ou o ato comunicativo) não se encerraria nem mesmo na mente do próprio 

sujeito leitor/espectador, como dito anteriormente, mas seria sempre parte de um 

movimento constante de transformação das impressões e percepções dos sentidos em 
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formas de sensações e conhecimentos compartilháveis com outros indivíduos – mesmo que 

esses “outros” estejam, em última instância, em nós mesmos. 

Novamente é possível relacionarmos essa dimensão poética do desenho animado 

com o que Patrick Charaudeau (2010) chama de espaço da interpretação. Dessa vez, o autor 

refere-se à prática social na qual se encontra o sujeito interlocutor (que “recebe”7 o ato 

comunicativo). Como dito anteriormente, aqui também está envolvido um jogo de 

expectativas, que segundo Charaudeau, tenta reconhecer as finalidades e as identidades 

sociais impostas aos atores pela situação comunicativa. É a partir desses reconhecimentos 

que o sujeito pode tentar interpretar e construir sentidos no processo comunicativo. Assim, 

fica claro como esse espaço de interpretação é justamente a dimensão poética que 

buscamos delinear aqui. Nesse espaço, ao invés da intenção, temos uma efetiva produção 

de efeitos no interlocutor (sem que, obviamente, esses efeitos coincidam necessariamente). 

Se por um lado Steven Universe apresenta um conjunto de materialidades possíveis 

aliado a formas estéticas que apontam ou induzem a certos limites na interpretação dos 

sentidos da narrativa, por outro essa interpretação só será realizada a partir do uso que o 

sujeito faz no processo de interlocução com o desenho. Dessa dialética entre percepção e 

produção (estética e poética), propomos que surge a dimensão política do desenho animado 

à medida que os sentidos que surgem da interlocução com o desenho, podem se sedimentar 

numa dimensão mais ampla do convívio social, efetivamente influenciando na 

transformação (ou reafirmação) das relações sociais – isto é, no viver-juntos.  

A dimensão micropolítica em Mr. Greg. 

Como dissemos anteriormente, o desenho não pode ser considerado como um 

discurso neutro numa sociedade midiatizada. Desse modo, Steven Universe diz alguma 

coisa desse viver-juntos e, a partir disso que o desenho diz, os sujeitos podem perceber a 

realidade de forma a transformar as relações de poder que constantemente atravessam a 

vida social. De acordo com o pensamento de Edilene Leal (2016), não se trata de pensar o 

poder como uma instância transcendente que a tudo submete, mas de pensar o poder nos 

                                                             
7 Usamos aqui a palavra receber entre aspas porque entendemos que as fronteiras entre produzir e receber 
um ato comunicativo são muito tênues e embaçadas. 
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arranjos e desarranjos das práticas sociais, isto é, o poder articulado nas experiências 

cotidianas, nas lutas diárias e nos afazeres coletivos. 

O episódio Mr. Greg de Steven Universe começa com uma situação na qual Greg, o 

pai de Steven, fica milionário quando uma de suas músicas é transformada no jingle de um 

comercial de uma rede de fast-food. Greg nunca antes havia sido rico, nada próximo disso. 

Em sua juventude, na época em que conheceu a mãe de Steven (Rose Quartz), foi um 

músico8 que nunca obteve sucesso profissional e, no presente, ele trabalha lavando carros. 

Ora, a música que se transforma em um jingle e o faz rico é justamente a música que fez 

com que Greg e Rose se conhecessem. Quando vai contar para seu filho que está rico, Greg 

não demonstra tristeza, felicidade ou excitação, apenas uma expressão de incerteza. Ele fala 

para Steven que agora ele está “filthy stinking rich”9 e Steven responde, em meio à um 

suspiro, dizendo “the sweet stench of sucess”10.  

Já nesse primeiro minuto do episódio podemos perceber uma forma de construção 

discursiva acerca do sucesso financeiro que se mantém ao longo de toda essa narrativa, que 

é mostrar esse sucesso material de forma controversa. Os termos filthy, stinking, stench, 

aliados a personagens que não parecem particularmente felizes por estarem ricas, mostra 

com um certo peso essa controvérsia do excesso de dinheiro. Isso fica mais evidente assim 

que um clima de tensão é estabelecido entre Greg e Pearl11 quando eles lembram de Rose 

Quartz (Rose morreu para que Steven pudesse nascer). Pearl e Greg nunca se deram bem 

porque ambos foram apaixonados por Rose Quartz e, mesmo após sua morte, Pearl nunca 

conseguiu superar o que sente por ela. Assim, percebemos que o dinheiro por si não mudou 

muita coisa, pois Greg continua com os mesmo problemas de antes. 

Esse episódio vai caminhar, então, no sentido de descontruir valores materialistas e, 

simultaneamente, mostrar que existem coisas mais importantes, como o amor e o 

                                                             
8 A juventude de Greg é mostrada no segundo episódio da segunda temporada do desenho. Steven 

Universe: Story for Steven (USA: Cartoon Network, 2014). 

9 No português, filthy refere-se à imundice, e stinking refere-se à fedor. 

10 No português: “o doce fedor do sucesso”. 

11 Nome traduzido para Pérola, na dublagem brasileira do desenho. 
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entendimento na relação com o outro. Quando Steven pergunta a seu pai o que ele pretende 

fazer com o dinheiro, Greg começa a cantar: “Um dia ensolarado, não custa nada. Brisa 

leve de verão, não custa nada. O que vou fazer com todo esse dinheiro, quando tudo que eu 

quero é você?” (STEVEN UNIVERSE: MR. GREG, 2016, 01min.23, 01min.37). Em 

seguida, Steven convence Greg a levar Pearl numa viagem à Empire City (uma cidade 

grande). Chegando ao que parece ser um hotel cinco estrelas, percebemos que o 

recepcionista não dá muita atenção a Greg (que está com uma aparência bem simples, 

contrastando com o luxo exagerado do hotel), até que Steven coloca um maço de cédulas 

no balcão. Assim, começa outra música que mostra justamente os confortos proporcionados 

pelo dinheiro, com as protagonistas sendo carregadas pelos empregados do hotel, comendo 

as melhores comidas, quebrando móveis (o que Greg resolve facilmente dizendo: “apenas 

envie a conta pro meu banco”) e comprando roupas finas. Mas a controvérsia se estabelece 

quando, no meio da diversão, Greg tenta dançar com Pearl e esta recusa, descontruindo 

totalmente o clima de sucesso criado pelo conforto material e mostrando que o dinheiro e o 

luxo por si só não bastam para resolver as tensões referentes ao estar-juntos. 

A tensão entre Greg e Pearl se resolve apenas quando Steven faz os dois 

conversarem sobre o passado. Através de uma música, Steven diz: “por que vocês não 

conversam um com o outro? Apenas tentem. Por que vocês não conversam sobre o que 

aconteceu? Eu sei que vocês estão tentando evitar, mas eu não sei por quê. Vocês podem 

não acreditar, mas vocês têm muito em comum. Vocês têm mesmo, ambos me amam e eu 

amo ambos” (STEVEN UNIVERSE: MR. GREG, 2016, 08min.37, 09min.11). Apesar de 

todo o dinheiro gasto na viagem, apenas o diálogo foi capaz de esclarecer o passado e a 

relação de Greg e Pearl. Dessa forma, o episódio Mr. Greg aponta para desconstrução do 

materialismo, e para o fortalecimento de relações pautadas na compreensão e na aceitação 

do outro. 

Além da desconstrução de uma perspectiva materialista, Mr. Greg é permeado por 

outros elementos que são recorrentes em toda a narrativa de Steven Universe, referentes à 

representação do gênero. Reconhecemos que a questão de gênero, nesse episódio, aparece 

principalmente em três momentos: primeiro, quando percebemos que Pearl (uma mulher), é 

apaixonada por Rose Quartz (outra mulher); segundo, quando percebemos que Pearl não 
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recebe um vestido ou outra roupa mais comumente associada ao sexo feminino, ela recebe 

a mesma roupa que Greg e Steven (uma espécie de smoking); e terceiro, ao final da dança 

que marca a reconciliação, quando é Pearl que segura Greg na dança (invertendo os papéis 

que são geralmente impostos ao homem e à mulher). É interessante perceber que essas 

questões aparecem no desenho de forma muito natural, isto é, a narrativa não gira 

necessariamente em torno da questão de gênero, mas essa questão aparece para nós a partir 

do momento que temos determinados papéis definidos em nosso imaginário e percebemos 

que esses papéis são invertidos no desenho. Da forma como é mostrado, somos convidados 

a refletir sobre esses (pré)conceitos constituídos em nossas consciências, permitindo uma 

efetiva transcendência quanto aos limites e as injustiças impostas arbitrariamente aos 

gêneros em nossa sociedade. 

Considerações Finais. 

A reflexão que arriscamos delinear aqui não busca, evidentemente, chegar a 

respostas conclusivas para o estudo da Comunicação. Antes disso, nosso interesse é 

explorar as possibilidades de pensar nos desdobramentos dos processos comunicativos e 

sociais na contemporaneidade. Antes mesmo de tensionar as formas de diálogo 

estabelecidas entre os desenhos animados e o cotidiano dos sujeitos, nosso objetivo foi 

ponderar sobre o comunicar numa perspectiva relacional, para além de uma visão 

funcionalista da comunicação enquanto mera transmissão. Nesse sentido, percebemos que o 

desenho animado tem o potencial de se inserir em práticas micropolíticas mais amplas na 

sociedade, à medida que faz ver situações relacionadas aos fluxos gregários que dão 

sustentação às dinâmicas do poder no cotidiano.  

Essas duas questões principais que identificamos no episódio Mr. Greg, o 

materialismo e o gênero, mostram como o desenho animado é invadido pelas mesmas 

tensões que vivemos no cotidiano. Além disso, a forma como esses temas são trabalhados 

nesse desenho animado indica, segundo o pensamento de Patrick Charaudeau (2010), o que 

os produtores do desenho esperam do seu público. Assim, podemos entender que Steven 

Universe predominantemente pensa no sujeito contemporâneo como alguém capaz de lidar 

com as diferenças e de ir além de modos estereotipados de pensar o estar no mundo. 
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 Entre os efeitos que o desenho visa produzir - por meio das sensações provocadas 

no expectador – e as formas de leitura e uso que os sujeitos fazem do desenho – a partir da 

própria experiência -, percebemos que Steven Universe pode interferir nas formas de 

perceber esses fluxos de poder no cotidiano, constituindo-se como referência para as 

relações sociais dos sujeitos (BRAGA, 2008). Nesse sentido, podemos propor que uma das 

formas de pensar essa relação dos desenhos animados com os processos sociais da 

sociedade midiatizada é justamente pela noção de aprendizagem social. Talvez a partir 

dessa noção de um saber tentativo que surge do mero confronto com os textos da mídia 

(BRAGA, 2008), possamos nos aproximar dessa natureza sutil e intersticial do comunicar, 

que caminha sempre do enunciado à enunciação, da percepção à produção. Assim, partir da 

perspectiva daquilo que aprendemos com mídia pode ser um caminho revelador para 

refletir sobre como essa mídia sustenta certos enunciados ou convida ao processo de 

enunciação, isto é, à desconstrução dos enunciados do cotidiano. 
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