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RESUMO 

 
A série de animação Os Simpsons está apresentando atualmente sua 18ª temporada nos Estados Unidos. No Brasil, o 
canal Fox apresenta a 17ª temporada e reprises das antigas. Os protagonistas da história são os cinco integrantes da 
família Simpsons, que representam a típica família norte-americana. Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie vivem 
numa cidade pequena, chamada Springfield, e a vizinhança tem características individuais que compõem um 
conteúdo satírico ímpar. As seis primeiras temporadas foram lançadas em DVD no Brasil. Este artigo trabalha 
basicamente com o teor ideológico dos episódios inseridos nas cinco primeiras temporadas. 

 
 
Palavras-chave: Televisão; ideologia; desenho animado; análise de conteúdo 
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A IDEOLOGIA EM OS SIMPSONS: 

Uma análise da sátira americana 

 
O papel da TV na sociedade contemporânea 
 

A televisão é, na atualidade, um meio cada vez mais potente no que diz respeito 

à formação de opinião pública. Marcondes Filho (1988) e Guareschi (1991) demonstram 

preocupação com a forma pela qual o mundo simbólico, representado pelos Meios de 

Comunicação de Massa, passa a ser visto como realidade na sociedade contemporânea, 

tele-informatizada. Cria-se uma percepção de que aquilo que é transmitido através dos 

televisores é a realidade e não uma representação dela. Sendo um dos grandes 

responsáveis na emissão de informações às massas, a televisão tem em seu cotidiano de 

produção a criação, transformação e transmissão de elementos culturais e ideológicos, 

assim como valores morais, padrões estéticos e até as abordagens feitas sobre os fatos 

cotidianos. 

 

Levando em conta que cada vez diminuem mais as experiências 
vividas pessoalmente e cada vez são maiores as que se vivem 
vicariamente, a televisão, que é o reino das experiências vicárias, 
desempenha um papel decisivo na apresentação de modelos que 
incidirão na escolha da direção do comportamento. (FERRÉS, 1998, 
p. 54) 

 

Ao longo dos últimos anos, o veículo conseguiu uma penetração incrível nos 

lares brasileiros, de forma que em 2001, a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD 2001) do IBGE mostrou que 89% dos domicílios brasileiros 

possuíam este eletrodoméstico, enquanto 85,1% possuíam geladeira. Apresentados estes 

índices, fica notório o potencial desde veículo na formação da opinião pública no país. 

De acordo com Marcondes Filho (1988), a televisão conseguiu esta inserção na 

sociedade devido à sua capacidade de dinamizar o imaginário das pessoas. Imaginário, 

neste caso, não no sentido de permitir um índice elevado de possibilidades para 

interpretações, mas de demonstrar algo que, de certa forma, faz parte dos anseios das 

pessoas que estão assistindo aos programas veiculados. Ele afirma que as imagens, 

assim como os meios artísticos, servem como uma fuga para o estresse do cotidiano dos 

trabalhadores e para os conflitos familiares. Sendo assim, a televisão chega aos lares 

como uma salvação, é o equipamento eletrônico que simboliza aquilo que é mais 

sagrado para as pessoas e “que as faz ter vontade de viver”. 
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Em cada filme, novela, propaganda, etc., há um pano de fundo, um 
background cultural, sobre o qual se passa o fato [...] Esse pano de 
fundo cultural permanece e se fixa na mente e nos corações das 
pessoas que vêem esses produtos da comunicação; e isso as leva a 
fixar ou transformar determinada cultura. (GUARESCHI, 1991, p.16) 

 

Esta afirmação do autor reforça a preocupação com o caráter manipulador dos Meios de 

Comunicação de Massa. A forma como os conteúdos são apresentados ao telespectador, por meio de 

diversas estratégias, é pensada justamente para causar o maior impacto possível. Algumas mensagens 

afetam diretamente o raciocínio do receptor, enquanto outras são transmitidas de forma subliminar. 

Guareschi (1991, p. 20) afirma que a cada dia é mais intensa a mediação da comunicação nos valores 

éticos e naquilo que o público acredita como sendo o referencial de verdade. Para ele, a tarefa principal da 

mídia na atualidade acaba sendo o de “universalizar os interesses das classes hegemônicas, de forma sutil, 

cativante, cotidiana, implícita, através da sugestão, auto-sugestão, persuasão, pressão moral, imitação ou 

mesmo através da percepção subliminar”. 

Para atingir essa percepção subliminar, faz-se uso do que Ferrés chama de 

pensamento primário, ou emotivo.  

 

Para os profissionais da comunicação persuasiva a via emotiva tem 
uma dupla vantagem sobre a racional: é mais divertida, o que facilita 
uma atitude de abertura por parte do receptor, e não desperta receios 
ou mecanismos de defesa, porque o receptor não é tão consciente de 
que está sendo influenciado; pensa que está se divertindo apenas. 
(FERRÉS, 1998, p.63) 

 

Neste aspecto, nada pode ser mais eficiente do que uma série de desenho 

animado, que além de tratar os temas de forma humorística se aproveita de uma 

linguagem narrativa. Um relato que se contrapõe ao discurso utilizado em programas de 

cunho mais formal, tidos, de certa forma, como programas mais sérios. Ferrés (1998, 

p.62) considera esta linguagem narrativa como sendo a via emotiva, enquanto a via 

racional é expressada através de discursos. “Mas enquanto na via racional o discurso é 

explícito, na via emotiva – no relato – o discurso ideológico está mascarado, 

camuflado”. Todas as construções textuais, sejam elas de natureza racional ou emotiva 

podem transmitir ideologias. Observa, na mesma página, que se pode “definir, pois, o 

relato como um discurso camuflado, um discurso em que se ocultam as intenções”. Faz-
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se isso com o intuito de transformar esse relato em realidade aos olhos do espectador, 

tirando a marca autoral e conferindo uma credibilidade diferenciada para o texto. 

 

Ideologia na mídia 

 

A ideologia é um conceito que tem sido ampliado, modificado e re-utilizado de 

variadas formas desde que Marx e Engels (1999), em A ideologia alemã, criaram a idéia 

de ideologia como sendo o discurso empregado pelos detentores do poder estatal para 

manipular as massas e assim manterem este poder de dominação. Ao longo dos anos 

que se sucederam até os dias atuais, esta definição foi sendo ampliada, de forma que 

Althusser (1985, p.85) a conceitua da seguinte maneira: “a ideologia é uma 

‘representação’ da relação imaginária dos indivíduos com sua condição real de 

existência”. 

Nicos Poulantzas estende esse conceito. 

 

A ideologia não consiste somente ou simplesmente num sistema de 
idéias ou representações. Compreende também uma série de práticas 
materiais extensivas aos hábitos, aos costumes, ao modo de vida dos 
agentes, e assim se molda como cimento no conjunto das práticas 
sociais, aí compreendidas as práticas políticas e econômicas. 
(POULANTZAS, 1990, p.33) 

 

A partir desta relação, percebe-se a força dos Meios de Comunicação de Massa 

na formação das práticas sociais. Não há neutralidade possível no decorrer de um 

processo de comunicação. Marcondes (1992, p.49) denota esta impossibilidade ao 

afirmar que “a realidade é uma só. A maneira como cada um a vê e o que valoriza ao 

fazê-lo é um ato ideológico”. E complementa dizendo que “na medida em que esta 

escolha fundamenta-se em um posicionamento genérico de classe, o ato ideológico 

deixa de ser subjetivo e torna-se socialmente demarcável”. 

Tal característica da realidade incide em uma ação integralmente ideológica, ou 

seja, os seres humanos estão o tempo inteiro agindo de forma a manifestar seu 

posicionamento em relação à política, religião e diversas questões sociais. Os veículos 

de comunicação se apresentam, neste contexto, como transmissores ideológicos de 

abrangência enorme. A relevância social dos Meios de Comunicação de Massa atinge 

patamares elevadíssimos e Guareschi (1991, p. 18) até afirma que estes meios são, na 

sociedade contemporânea, o espaço onde além de ser criada e impulsionada a cultura, a 
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mesma cultura pode ser negada e descaracterizada. Este poder é utilizado para servir aos 

interesses daqueles que detêm o controle da mídia, sendo que, raramente, são estes 

interesses do povo.  

 

Os Simpsons: um desenho diferente 

 

O seriado animado americano Os Simpsons é um caso a parte quando se fala em desenhos 

animados. A série trata e se posiciona a respeito de assuntos polêmicos que envolvem a cultura e o 

estilo de vida americano. De acordo com Wallace (2004, p.225), “Diferente dos programas mais 

tradicionais e ‘realistas’ que refletem e propagam a ideologia, Os Simpsons nos oferece uma chance 

de nos libertar dela e das ‘premissas estruturais’”. Representa uma maneira diferente de crítica 

social, que costuma utilizar o texto escrito, musical e cinematográfico para as sátiras sociais. 

Segundo Wallace, na mesma página: “como Os Simpsons é um desenho animado, seus 

autores podem fazer coisas que os produtores da televisão realista não podem, o que lhes dá ainda 

mais espaço para despedaçar as ilusões de realidade e sacudir a crença dos espectadores”. Esta 

afirmação corrobora a premissa de que sendo utilizado como um propagador de ideologias 

políticas, sociais e religiosas, o seriado surte um efeito diferente de qualquer outro tipo de programa 

que tenha o mesmo objetivo, justamente por utilizar a sátira e o disfarce do “desenho animado”. 

Erasmo de Rotterdam (2003, p.64), afirmava que "tudo na vida é tão obscuro, tão diverso, 

tão oposto, que não podemos certificar-nos de nenhuma verdade", e é exatamente esse um dos 

fatores que transforma uma simples animação humorística em uma crítica social veemente. Tudo 

em Os Simpsons é camuflado com o humor, a sátira só atinge ideologicamente aqueles que a 

entendem bem, mas pode ficar na cabeça de alguém que não entendeu direito por um bom tempo, 

justamente por ser “engraçado”.  

 

De fato Os Simpsons retira sua energia precisamente do conflito entre 
nosso reconhecimento dos significantes como altamente mediados, 
irreais; e nosso entendimento que, apesar disso, eles se assemelham a 
uma realidade que conhecemos. O poder satírico da série, na verdade 
sua própria coerência, depende dessa semelhança algumas vezes tênue 
(ARNOLD, 2004, p.243). 

 

A afirmação de Arnold acrescenta argumentos à de Wallace no que diz respeito à 

diferenciação de Os Simpsons para com os demais desenhos animados da atualidade. Esta 

característica intrínseca do seriado é notável e digna de ser comentada.  

É interessante ver que as possibilidades de transmissão ideológica se expandem além das 

maneiras tradicionais, de forma a atingir um público diferenciado. Livros de sociologia e filosofia 

não são atrativos para a maioria absoluta dos jovens, mas um desenho irônico com personagens que 

possuem uma quantidade exorbitante de vícios, sem dúvida atrai olhares das mais diferentes faixas 

etárias. Não é à toa que o seriado já está na sua décima oitava temporada nos Estados Unidos e 

décima sétima no Brasil, e é exibido em mais de 70 países. 
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Basta um rápido levantamento para constatar a infinidade de pessoas que já assistiu, ou 

pelo menos ouviu falar da série, que se demonstra como um forte produto da cultura de massa, 

exibido em televisões e difundido em DVDs através da 20th Century Fox para o mundo inteiro. E 

que tem como fundamento/filosofia a crítica aos pilares da sociedade americana, capitalista por 

excelência. 

O filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein (1996) afirmava que os limites de sua linguagem 

significam os limites do seu mundo, esta afirmação demonstra parte do poder de Os Simpsons. Por 

ter uma linguagem humorística acessível, transforma seu mundo fictício em um universo sem 

fronteiras, podendo assim satirizar qualquer forma de pensamento existente até hoje. O mundo 

criado na série não é exatamente igual ao que se vive no século XXI, mas o reflete com primor. 

 

Os personagens 

 

Assim como qualquer seriado de sucesso, Os Simpsons trabalha com muitos 

personagens recorrentes, cuja história e personalidade é apresentada ao público no 

decorrer dos episódios. As características fundamentais de alguns deles são tão 

importantes para o desenvolvimento das análises que se faz necessário discorrer um 

pouco sobre este aspecto. 

A família Simpsons, protagonista da série, é formada basicamente por cinco 

integrantes (Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie), sendo que todos têm personalidades 

bem caracterizadas e, de certa forma, distintas. Além deles, existe uma grande lista de 

outros personagens que aparecem com freqüência no desenho, mas alguns deles são 

mais importantes em relação ao aspecto ideológico. Serão comentadas aqui as principais 

características dos personagens com participação mais significativa nos episódios 

selecionados para a análise. 

Ned Flanders, vizinho da família Simpsons, é um cristão devoto. Sua vida e de 

sua família baseiam-se profundamente nos ensinamentos bíblicos. É um cidadão 

honesto, honrado, respeitado e culto. 

Charles Montgomery Burns (Sr. Burns), dono da Usina Nuclear de Springfield e 

patrão de Homer, é um sujeito antipático, arrogante, rico e extremamente sem pudor. 

Chefe de Polícia Wiggum é o “melhor policial da cidade”, conforme ele mesmo 

faz questão de dizer. Um tanto quanto desastrado, fora de forma e com capacidade de 

raciocínio limitada, é protagonista de diversas situações cômicas nas quais bandidos o 

deixam sem reação. Além disso, não mostra nenhum tipo de discernimento moral. 
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Quimby, o prefeito da cidade de Springfield, é descaradamente corrupto. 

Preocupa-se o tempo todo em como manter a ordem e não perder o cargo que ocupa, 

mas nem sequer pensa em benefícios para a população da cidade. 

Homer J. Simpson, pai da família Simpsons, é inspetor de segurança na usina 

nuclear de Springfield. Sua astúcia não é das mais invejáveis e seus ideais de vida não 

passam de comer boas rosquinhas (donuts) e tomar sua cerveja. Valores morais e éticos 

não fazem parte de seu dicionário, assim como a palavra esforço. 

Margareth Simpson (Marge), mãe da família Simpsons, é dona de casa. 

Preocupadíssima com o bem estar da família, vez ou outra se engaja em alguma causa. 

Sensata e firme na hora de tomar decisões, Marge é, às vezes, um pouco ingênua. 

Apresenta posturas morais e éticas fundamentadas na ótica cristã. 

Bartholomeu Simpson (Bart), único filho homem, é um garoto de oito anos um 

tanto quanto problemático. Apronta tudo o que for possível, não tem a mínima distinção 

do que é certo ou errado e faz o que for preciso para se dar bem. Sempre esperto para 

poder tramar suas brincadeiras e demonstra um bom raciocínio lógico em diversos 

episódios. 

Lisa Simpson, filha mais velha, é uma menina de sete anos que sofre por causa 

de sua capacidade intelectual superior à média da sua turma. Além disso, ela é a cabeça 

pensante da casa. A garotinha demonstra um discernimento apurado sobre questões 

sociais e apresenta valores éticos e morais bem definidos. Vive lutando para defender as 

causas que julga coerentes e importantes. 

Há uma lista enorme de outros personagens, que, por ventura podem ser citados 

no decorrer das análises. Mas estes são, entre os personagens recorrentes principais, os 

que mais apresentam importância nos episódios selecionados. 

 

O teor ideológico da sátira 

 

O seriado apresenta uma série de questões que indicam uma preocupação ideológica. Logo 

na primeira temporada de Os Simpsons, um episódio chama a atenção por trazer à tona uma 

discussão sobre a intimidação dos garotos na escola, fator comumente conhecido por bullying. O 

episódio em questão intitula-se “Bart, o general” e traz uma guerra entre os garotos da escola e o 

grandalhão Nelson, que normalmente bate nos outros alunos por qualquer coisa. Lisa chega com 

um pacote de bolinhos na escola para dar à professora e um garoto rouba o pacote da mão dela. 

 

Bart:  “Eu vou te dar um soco se você não devolver os bolinhos da 
minha irmã!” 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
VIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação da Região Sul – Passo Fundo – RS 

 

 9 

Lisa: “Não, Bart, ele é amigo do Nelson” 
 

Inicia-se, assim, a criação das relações de poder. Inicialmente através da diferença de força 

entre as crianças e seguindo através dos poderes políticos e financeiros. Esse tipo de situação é 

demonstrado ao público no decorrer da série bem explicitamente no personagem Sr. Burns, que 

utiliza toda sua estrutura financeira para intimidar seus empregados e a população de Springfield. 

Isso fica evidente em “Burns compra e vende”, da terceira temporada.  

Neste episódio, o empresário vende sua usina e, após um tempo, resolve entrar em um bar 

chamado Taberna do Moe (Homer costuma freqüentá-lo). Ao ser mal recebido pelos clientes, ele se 

pergunta: de que vale ter tanto dinheiro se não tem mais como colocar medo nas pessoas? Isso o 

leva a comprar a usina de volta, com o único intuito de exercer novamente seu poder de 

intimidação sobre o povo de Springfield. 

Ambos os trechos estão permeados de significação social, satirizando um comportamento 

comum nos dias atuais e reforçando algo que historicamente marca as relações de poder entre os 

homens, força física, influência política e condição financeira. 

A ignorância geopolítica do povo estadunidense também é evidenciada de diversos modos 

em várias cenas ao longo das cinco temporadas analisadas. Esta crítica fica nítida quando Lisa e 

Homer conversam em “Burns compra e vende”. 

 
Homer: Lisa, papai ta precisando de ajuda. Você sabe alguma coisa 
de alemão? 
Lisa: Bem. É um país da Europa. 
Homer: Humm, eu to aprendendo. 
Lisa: Uma das potências econômicas do mundo. 
Homer: Por quê? Damos dinheiro pra eles? 
Lisa: Não [risos]. Porque eles são eficientes e pontuais, com uma 
forte ética de trabalho. 

 

Lisa, que sempre faz o papel de intelectual no seriado, explicita a total 

ignorância de Homer, que representa um estereótipo do cidadão estadunidense de classe 

média. E, embora não tenha formação escolar elevada, sua representação não se limita 

somente à parcela da população que não tem acesso à educação superior. Em diversos 

outros episódios, vários personagens aparecem na mesma posição de desconhecimento.  

Inclusive um dos últimos episódios da primeira temporada, intitulado “Os crepes 

da ira”, mostra Bart viajando para a França num programa de intercâmbio da escola de 

Springfield. A família Simpson recebe em seu lugar um menino albanês. O menino 

albanês (Adil) é um “espião terrorista”. E os franceses dão trabalho braçal para Bart 

fazer. O episódio é uma crítica intensa à visão estadunidense sobre o mundo. 

Bart conta a um policial francês na rua que estão o forçando a trabalhar pesado, 

não dão comida e o fazem dormir no chão. O francês não dá a mínima atenção para 
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acusação de exploração do trabalho infantil e violação dos direitos humanos. Como se 

direitos humanos fosse uma benção da vida nos Estados Unidos. 

E não somente a ignorância geopolítica é retratada e criticada, mas também o descaso 

político, ou ignorância política, dentro do próprio país. Em “O peixe de 3 olhos”, da segunda 

temporada, um programa eleitoral vai ao ar, e o personagem Barney, sentado à mesa do bar 

comenta com o dono do estabelecimento: “Oh! Não! Uma eleição! É uma daquelas ocasiões em que 

os bares fecham, não é?”.  

Cidadãos que não dão a mínima atenção aos atos políticos como, por exemplo, as eleições, 

não são característicos apenas na sociedade norte-americana. Vê-se hoje, também no Brasil, um 

descaso muito grande em relação às eleições. Uma sátira sobre isso, que pode passar despercebida a 

olhos desatentos, acontece no episódio “A verdade sempre triunfa”, da terceira temporada, no qual 

pessoas fazem uma manifestação em frente à Casa Branca empunhando cartazes que afirmam não 

haver nenhum tipo de queixa contra o governo. É o processo de alienação sendo evidenciado por 

uma simples imagem da série. 

Parte desse descaso é oriunda da decepção popular com o poder público. Escândalos de 

corrupção que acabam com a reputação dos governos e pessoas que ocupam cargos públicos. O 

tema corrupção é, sem dúvida, um dos mais recorrentes no seriado. Sendo que, pode-se apontar 

alguns episódios como mais marcantes nesse sentido. “Homer, o vigilante” (quinta temporada), “A 

verdade sempre triunfa” (terceira temporada) e “O peixe de 3 olhos” (segunda temporada) são 

episódios que abordam esta temática com ênfase maior. 

 
Molloy: Apesar de ter roubado seus bens materiais, deixem-me falar 
que sua cidade conseguiu roubar meu coração. 
Todos: Ahhhhh! 
Skinner: Como ele é encantador. 
Barney: Deixem ele ir embora. 
Todos: Éééé! Deixa ele! 
Policial Wiggum: Lamento, rapazes. Eu detesto ter que estragar esta 
pequena festa, mas o senhor Molloy transgrediu a lei. E, quando se 
faz isso, se vai para a cadeia. 
O prefeito Quimby se aproxima com um envelope e fala baixo. 
Prefeito: Isso me faz lembrar uma coisa. Pegue sua caixinha do mês. 
Wiggum: Você não poderia ter escolhido hora pior.  
(“Homer, o Vigilante”) 

 

Esta não é a única cena que aborda tal tema, mas é uma cena crucial para o enredo da 

discussão sobre poder proposta pelo capítulo em questão. Após uma onda de assaltos, Homer 

monta um grupo de vigilantes para restaurar a ordem na cidade, mas o poder corrompe os novos 

fiscalizadores que acabam criando uma repressão violenta em Springfield. Além disso, a “caixinha 

do mês” que o Prefeito Quimby paga ao Chefe de Polícia Wiggum é risível, mas ao mesmo tempo 

traz à tona discussões acerca dos valores éticos esquecidos pelos personagens em questão. 

O patriotismo estadunidense não poderia deixar de ser foco de discussão, uma vez que é 

um dos pilares da sociedade norte-americana. O episódio mais incisivo sobre esta questão é “A 
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verdade sempre triunfa”, que traz logo no começo um anúncio de um concurso de redação em uma 

revista: “Crianças de até 12 anos, 300 palavras, fortemente pró-americano”. 

Além disso e do fato de que absolutamente todas as crianças basearam seus textos nos 

ideais de justiça, liberdade e oportunidade, uma mulher se apresenta a Lisa como Editora de 

Patriotismo da revista promotora do concurso. Isso explicita o caráter de sátira da série ao 

patriotismo exacerbado, característica tradicional em produtos midiáticos estadunidenses. 

Em determinado momento do episódio, um dos congressistas resolve tirar fotos com a 

garotinha Lisa e diz a um lobista que tentava convencê-lo a aprovar o corte de uma floresta: “Um 

bom clique sempre ajuda a gente.” Logo depois, no meio da madrugada, ela encontra o lobista e o 

congressista negociando em um memorial. Isso a faz desistir de ler sua redação original no 

concurso “Patriotas De Amanhã”.  

Ela começa a ver todos os políticos como porcos comendo o dinheiro do povo, e resolve 

reescrever seu texto. Começa a denunciar o que viu e o congressista corre para avisar um senador 

de que algo está errado. Segundo ele, “uma garotinha está perdendo a fé na democracia”. Em 

questão de minutos aparece um jornal sendo vendido na parte de fora do evento: “Extra! Extra! 

Federais prendem republicano corrupto”. 

Até a prisão do político parece uma armação, um teatro para ninguém “perder a fé na 

democracia”. Logo que lê o jornal, Lisa reflete “Eu não posso acreditar, o sistema funciona!”. O 

veículo de comunicação aparece, neste caso, para justificar os atos do Estado, manipular a opinião 

da população e manter a ordem. Obviamente, mesmo com um texto excelente, Lisa não ganhou o 

concurso porque foi de encontro aos interesses da nação, o prêmio ficou com um garoto que 

escreveu uma redação intitulada “Estados Unidos é legal!”. 

Em “Os crepes da ira”, Lisa discute com o garoto albanês que está morando em sua casa 

enquanto Bart está na França. 

 

Adil: “Como pode defender um país onde 5% da população controla 
95% da riqueza?” 
Lisa: “Estou defendendo um país onde o povo pode pensar, agir e orar 
como quiser!” 

 

O patriotismo estadunidense acontece de forma tão exacerbada que a série utiliza esses 

exageros para provocar o riso. Traz, implicitamente, uma crítica a esta forma de julgar-se superior, 

claramente demonstrada pela sociedade do país em questão. 

Lisa geralmente é o ponto de referência do seriado quando o assunto é direito das 

mulheres, e até aparece, às vezes, com um certo feminismo. Ela, como pessoa esclarecida na casa, 

tem o papel de lutar pelos seus ideais e por transformações sociais. Portanto, em vários episódios, o 

texto de Lisa e suas atitudes são permeados de significação, enaltecendo a luta pela igualdade 

sexual. Em “As escapadas de Marge”, da quinta temporada, Lisa demonstra esta intenção, 

enquanto um apresentador de televisão representa a cultura machista ainda presente na sociedade 

contemporânea. 
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Apresentador de TV: Recebemos notícias de uma perseguição em alta 
velocidade pelo deserto. As suspeitas foram identificadas como sendo 
Ruth Powers e Marge Simpson, de Springfield 
Lisa: Ãh! 
Bart: Que barato! 
Lisa: Eu sempre soube que um dia mamãe se rebelaria violentamente e 
se livraria das algemas dos opressores masculinos. 
Bart: Será que dá pra calar essa boquinha? 
Apresentador de TV: Sem medo de errar, essas mulheres são culpadas. 
E devem ser tratadas de modo duro e brutal ou seu comportamento 
poderá incitar outras mulheres nos levando a uma anarquia de 
proporções bíblicas. 

 

O exagero no teor das falas, tanto de Lisa, quanto do apresentador, tornam esta cena irônica de 

forma a atingir o público de maneira engraçada. São piadas com temas sérios e reflexões bem 

elaboradas. O episódio “Lisa e a boneca falante”, também da quinta temporada, é dedicado 

inteiramente a este tema. Existe no seriado uma boneca, chamada Malibu Stacy, que é 

praticamente como uma Barbie do seriado. Neste episódio, a empresa fabricante do brinquedo 

resolve fazer uma boneca que fala. Lisa, que coleciona as bonecas corre para comprar a mais nova 

Malibu Stacy e decepciona-se com o conteúdo de suas falas. 

 

Lisa: Um silêncio caiu sobre a reunião do general enquanto Stacy se 
aproxima do pódio para empregar o que seria, sem dúvida, um 
emocionante e demorado discurso. 
Stacy: Quero que ensinem a fazer compras na escola. [Lisa puxa a 
corda novamente] Vamos fazer uns biscoitos pros meninos. 
Lisa: Vamos lá Stacy, estive esperando toda a vida pra você falar, não 
tem nada relevante pra me dizer? [puxa a corda mais uma vez] 
Stacy: Não me pergunte, sou apenas uma garota. Há ha ha ha. 
Bart: É isso aí, fala irmã! 
Lisa: Não tem graça, Bart. Milhões de meninas vão crescer pensando 
que esta é a maneira correta de agir. Que elas nunca poderão ser nada 
além de tolas e fúteis com um único objetivo de ficarem bonitas e 
agarrarem um marido rico e passar o dia inteiro no telefone com as 
amigas, igualmente fúteis, dizendo como é bárbaro ser bonita e ter um 
marido rico! 

 
O discurso inflamado de Lisa chega a ser chocante e, de certa forma, passa ao expectador a 

idéia de que, realmente, o que a boneca diz é errado no que diz respeito à concepção de equidade 

sexual. As falas da Malibu Stacy propagam valores que não devem ser tidos como base para a 

formação das jovens meninas, e Lisa, percebendo isso, se vê na obrigação de lutar por mudança. 

Em termos religiosos, Os Simpsons apóia a maior parte de suas sátiras na total ignorância 

de Homer. Um episódio inteiro dedicado a esse tema foi feito na quarta temporada da série. 

Intitulado “Homer, o herege”, o episódio promove várias discussões acerca da religiosidade da 

família, cristã, e acaba submetendo-se a fazer um final que coloca o cristianismo em alta perante as 

outras religiões. São várias piadas sobre fé, Deus, igreja, carregadas de um teor contestador e 

suportadas pela falta de inteligência típica de Homer Simpson, que resolve num domingo não ir 

mais à igreja. 

 

Marge: Não posso acreditar que você não vai mais à igreja, Homer! 
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Homer: E qual é a vantagem de ir ao mesmo prédio todo domingo? Não 
dizem que Deus está em toda parte? 
Bart: Amém, senhor! 
Homer: E não acha que o onipotente tem coisa melhor com que se 
preocupar do que onde um cara insignificante passa uma hora por 
semana? 
Bart: Ta certo! 
Homer: E se nós escolhemos a religião errada? Toda semana a gente 
deixa Deus mais e mais danado! 

 

Por mais incrível que possa parecer, Homer se faz valer de um raciocínio lógico para 

contestar a necessidade de ir a igreja. Ao longo do episódio, ele vai estabelecendo essa relação, mas 

acaba por ter sua casa atingida por um incêndio enquanto dorme. Seu vizinho Ned Flanders o salva 

e o diálogo que se segue está incutido de uma sátira ao preconceito ocidental em relação às religiões 

oriundas do oriente. 

 

Homer: Sabe? Eu sinto como se tudo isso fosse uma grande lição! 
Marge: É! A lição é... 
Homer: Não, não me diga. Eu já entendi. Ãh! Eu sei. Deus é vingativo! 
[ajoelha-se] Óh! Senhor, onipotente, mostre-me a quem destruir e serão 
destruídos! 
Ned Flanders: Óh, Homer, Deus não colocou fogo na sua casa. 
Reverendo Lovejoy: Não! Mas ele estava trabalhando no coração de 
seus amigos e vizinhos quando eles foram lhe ajudar. Sejam eles 
cristãos, judeus ou mestiços. 
Apú : Hindus, nós somos 700 milhões. 

 

Tema Posicionamento da série 
Conhecimento geopolítico 
do povo estadunidense 

Revela como um dos principais pontos fracos da cultura do país 

Feminismo Posiciona-se levemente a favor das lutas pela equidade, mas satiriza 
os exageros 

Patriotismo É motivo de piadas constantes pelo modo como os estadunidenses 
tratam com fervor este valor cultural 

Corrupção Exposta como algo comum na sociedade atual, não só nos EUA 
Religiosidade Questionada enquanto criadora de dogmas, mas não há um 

posicionamento anti-religioso 
Relações de poder Deixa nítido o fato de que possuir poder financeiro e/ou político é 

preponderante nas relações 
 

Observa-se, analisando as cinco primeiras temporadas da série, que os posicionamentos são 

sutis, implícitos no teor cômico das ações e discursos dos personagens. Fica evidente que Os 

Simpsons utiliza uma linguagem característica de comédia e texto no mesmo tom para transmitir 

seus conceitos sem que se crie uma barreira entre a mensagem e o espectador.  

Dentre os principais fundamentos da sociedade estadunidense, é importante perceber a 

preocupação dos roteiristas em questionar a religião enquanto criadora de regras de conduta e o 

patriotismo exacerbado como forma de estimular a xenofobia. 

Já em termos de política partidária, o seriado não toma posição entre democratas e 

republicanos, que são as duas forças dominantes no país. Porém, acompanhando as temporadas 

mais recentes, pode-se perceber que há uma tendência de combate ao Partido Republicano, do 

presidente George W. Bush. Inclusive, o criador da série, Matt Groening, afirmou em entrevista à 
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Folha de São Paulo, em 16/07/2006, que os republicanos têm se incomodado muito com as piadas 

exibidas. De acordo com Groening, “Os Simpsons são um desenho levemente progressista para os 

padrões atuais da América e, às vezes, nossas piadas anti-republicanas podem deixar alguns 

políticos enfurecidos”. 

As sátiras de Os Simpsons adquirem uma relação com a sociedade brasileira através destes 

estereótipos de comportamento e da discussão sobre descaso político e corrupção. Temas em que a 

sociedade norte-americana se identifica muito com a brasileira. 

Além desses fatores, a relação religiosa é marcante para os brasileiros, devido à ampla 

predominância da Igreja Católica na formação cultural. Os questionamentos filosóficos acerca da 

religiosidade afetam facilmente os espectadores do país, que tem a maior população católica do 

mundo, e, talvez, surtam mais desconforto no Brasil do que nos próprios Estados Unidos. 

 

Considerações Finais 

 

De acordo com os objetivos da pesquisa, foi possível verificar como se caracteriza 

ideologicamente o discurso da série animada Os Simpsons. Através das análises dos episódios, 

chegou-se, ao longo do processo, a um resultado relevante. Os personagens mais significativos no 

enredo foram caracterizados individualmente. Embora fosse possível um aprofundamento maior 

nesta questão, a caracterização foi fundamental para a análise. 

O discurso, verbal e não-verbal, foi analisado de forma a compreender como o humor está 

permeado de significação ideológica, percebeu-se isto de forma acentuada em diversos episódios. 

Questionando alguns dos pilares da sociedade americana, como o patriotismo e a religiosidade, a 

série revela um potencial de difusão ideológica pouco observado por muitos dos espectadores. 

Além disso, a pesquisa verificou a presença constante de comentários políticos, embora não 

tenha identificado muito claramente o posicionamento partidário. Comparando as temporadas 

analisadas a episódios mais recentes da série, pode-se dizer que a crítica ao Partido Republicano foi 

intensificada, o que de certa forma favorece o Partido Democrata, uma vez que a política 

estadunidense é bipolar. 

Refletindo com primor a realidade estadunidense, o seriado acaba refletindo boa parte da 

cultura ocidental, principalmente dos países cuja influência cultural dos EUA são mais perceptíveis, 

como é o caso do Brasil. Desta forma, a sátira de Os Simpsons adquire proporções ainda maiores, 

por infiltrar-se em outras realidades. 
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