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RESUMO 

 

O trabalho busca uma reflexão sobre o cinema de animação Disney a partir da análise 

dos longas-metragens  Pinóquio  ( Pinocchio , 1940),  Bambi  (1942) e  Mogli - O Menino Lobo 

( The Jungle Book , 1967). Intende-se, especificamente, pensar suas elaborações imagéticas, 

com base no trabalho de decupagem dos filmes e na pesquisa bibliográfica sobre as 

iconografias e demais repertórios visuais por eles referenciados. A análise opta, portanto, por 

uma reflexão dos  cartoons  como produções de imagem, para além de suas narrativas, e para 

tanto mobiliza a fortuna crítica da história da arte e de outros campos que pensam e estudam a 

imagem. O texto demonstrará as profundas relações dos desenhos Disney com o repertório 

imagético e conceitual da história da arte e as subsequentes implicações disso nas avaliações 

usuais feitas acerca da indústria cultural. Hollywood, como tentaremos expor, possui um 

amplo domínio e compreensão da imagem, o que torna imprescindível a reflexão sobre a 

imagem na mídia caso se deseje compreender o fenômeno da dita cultura de massas em toda 

a sua complexidade. 

 

Palavras-chave: cinema de animação, Walt Disney Pictures, história da arte, indústria cultural 
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ABSTRACT 

 

The work seeks a reflection on Disney animation cinema from the analysis of the 

feature films Pinocchio (1940), Bambi (1942) and The Jungle Book (1967). It is specifically 

intended to think about their imagery elaborations, based on the work of decupage of the 

films and the bibliographical research on the iconographies and other visual repertoires they 

referenced. The analysis therefore opts for a reflection of cartoons as image productions, in 

addition to their narratives, and for this purpose mobilizes the critical fortune of the history of 

art and of other fields that think and study the image. The text will demonstrate the deep 

relationships of Disney's designs to the imagery and conceptual repertoire of art history and 

the subsequent implications of this in the usual assessments of the cultural industry. 

Hollywood, as we will try to expose, has a broad domain and understanding of the image, 

which makes it essential to reflect on the image in the media if one wishes to understand the 

phenomenon of said mass culture in all its complexity. 

 

Keywords: animation film, Walt Disney Pictures, art story, cultural industry 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho objetiva uma reflexão sobre o cinema de animação Disney a 

partir da análise do longa-metragem  Pinóquio  ( Pinocchio , 1940), adaptação de  As   Aventuras 

de Pinóquio  de Carlo Collodi, dirigida por Ben Sharpsteen e Hamilton Luske. Às digressões 

sobre o filme se agregarão, para um exercício comparativo, as análises complementares dos 

longas  Bambi  (1942), de David Hand, e  Mogli - O Menino Lobo  ( The Jungle Book , 1967), 

de Wolfgang Reitherman, ambos também adaptações das obras homônimas de Felix Salten e 

Rudyard Kipling, respectivamente. O texto é derivado da pesquisa de iniciação científica 

Técnica e Estética: A Ilusão da Vida em “Pinóquio” de Walt Disney Pictures , financiada 

pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 

Em   Iconology: Image, Text, Ideology , W. J. T. Mitchell analisa os conceitos marxistas 

de ideologia e fetiche da mercadoria e a relação destes com a teoria ocidental sobre a imagem 

e a arte. Segundo Mitchell, na crítica estética marxista, posterior a Karl Marx, a obra de arte 

sempre foi pensada em relação ao conceito de ideologia, em detrimento do conceito de 

fetiche, por mais que este tenha sido privilegiado por Marx em sua obra derradeira e possua 

um vínculo mais direto com a produção artística (afinal, em algumas sociedades o fetiche é 

uma estatueta ou outra peça de arte). Para Mitchell, essa rejeição se deu pelo fato de o 

fetichismo remeter a uma forma degradada de comportamento: sendo a arte um fruto do 

espírito humano, ela jamais poderia, para os pensadores marxistas, ser discutida em termos de 

algo tão baixo. E enquanto a ideologia lida com um plano abstrato de ideias – a consciência 

de classe e as representações da superestrutura – o fetichismo referencia o mundo dos objetos 

em sua materialidade, o que relegaria a obra de arte, na associação com este conceito, ao 

status de mero objeto (MITCHELL, 1987). A isso se soma, como demonstra Marcel Mauss, o 

teor pejorativo do conceito de fetiche tendo em mente o contexto da antropologia 

evolucionista do séc. XIX, contemporânea a Marx, em que os termos fetiche e fetichismo, 

utilizados em tratados sobre cultos africanos, denotavam hábitos rudimentares e irracionais. 

De acordo com Mitchell, Marx não via a mercadoria como algo vulgar e simplificado. 

Pelo contrário, ele a considerava uma entidade alegórica muito forte, imbuída de vida, 

mistério e aura. Em Marx, a mercadoria é um produto social semelhante à própria linguagem, 

embora ela seja envolta numa névoa de familiaridade que a torna, para os olhos do indivíduo 

moderno, um objeto comum e inofensivo. O produto do trabalho humano é sublimado num 

objeto de profundo apelo e significado, que dissimula as relações de trabalho e exploração de 
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classe que o constituíram, e é nesse sentido que Marx o compara ao símbolo de adoração 

fetichista ao qual se atribui vida própria (Ibid, 1987). Para Mitchell, a mercadoria não seria 

portanto tão diferente de uma obra de arte.“Before we dismiss the “vulgar” notion of art as a 

commodity, therefore, we need to contemplate the refinements of Marx’s claim that a 

commodity is something very like a work of art.” (MITCHELL,1987, p.188). Assim como o 

quadro não é visto como uma mera aplicação de tintas sobre uma tela, uma mercadoria, na 

sociedade moderna capitalista, não é tida como um objeto qualquer, ao menos antes do seu 

descarte. Ainda que em diferentes graus e contextos, há em ambos um investimento afetivo e 

simbólico que eleva o objeto material a um outro status, incluindo o de adoração. E se a 

mercadoria possui os seus fetichismos, algo parecido poderia ser apontado em relação aos 

circuitos oficiais da arte e à glorificação feita a repertórios figurativos e materiais da história 

da arte, vide o  frisson  sempre criado quando artistas como Marcel Duchamp e Ai Weiwei 

intervêm em imagens ou objetos canonizados do ramo . 1

Se, portanto, a aproximação entre arte e mercadoria é maior do que gostaríamos de 

admitir, podemos cogitar se não existe uma igual afinidade entre a produção erudita de arte e 

a indústria cultural, maniqueistamente opostos como a boa e a má arte. Em  O fim da história 

da arte , por exemplo, Hans Belting demonstra que o  kitsch  necessariamente pressupõe o 

erudito. Ele seria, justamente, um efeito colateral do projeto da vanguarda moderna de inserir 

a arte no cotidiano. Essa reflexão nos leva diretamente à animação Disney. Os desenhos 

Disney trabalham com valores imagéticos que sustentam suas narrativas e caracterizações e 

que raramente são contemplados na apreciação crítica dos longas e curtas-metragens. 

Conforme defenderemos abaixo, o estúdio lança mão de repertórios diversos de imagem para 

criar retóricas visuais que apelam profundamente à empatia e interesse de seus espectadores. 

1  E�  importante frisar que Mitchell já não se refere ao fetiche como um objeto de culto africano, segundo a 
concepção original do termo, tampouco ao conceito antropológico racista do séc. XIX, mas como o 
resultado de um fenômeno mais amplo de excessiva valorização de um objeto que é praticamente tratado 
como um indivıd́uo ou autoridade. E ao analisar, especi�icamente, o fetiche da mercadoria e a 
reverberação deste conceito no pensamento sobre a imagem e a obra de arte, Mitchell aproxima-se de 
autores contemporâneos como Bruno Latour que provocam a hierarquia historicamente estabelecida 
entre os euroamericanos modernos e os ditos povos tribais, ao demonstrarem que os primeiros são tão 
fetichistas quanto os adoradores de totens (LATOUR, 2002). Em certo sentido, o próprio Marx teria se 
apropriado do conceito de fetiche para fazer uma provocação similar à proto-modernidade capitalista, 
ainda que agenciada, naquele contexto, pela carga negativa/racista do termo (para Marx, os capitalistas 
comportavam-se como “selvagens”, para Latour, nunca houve “selvagens” mas discursos de superioridade 
do Ocidente sobre o outro). E�  ao desconstruir, portanto, as ideologias ocidentais sobre a imagem, não raro 
bastante imbricadas com as avaliações racistas do mundo não ocidental, que Mitchell constata o 
fetichismo, na conotação agora capitalista do termo, naquela que é considerada a esfera da mais alta 
espiritualidade e realização moral do Ocidente: a arte. 
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Nisso incluem-se referências à história da arte que ligam os filmes a toda uma reflexão 

erudita sobre a imagem, por eles canalizada para os interesses do mercado cinematográfico. 

Como Mitchell bem coloca nos ensaios de  Iconology , o pensamento ocidental nutre 

uma relação iconoclasta com as imagens. A tradição literária do Ocidente sempre submeteu 

as imagens ao texto, desvalorizando-as quanto à produção literária (ainda que as próprias 

palavras, em essência, também evoquem imagens). O estudo da imagem nunca foi 

suficientemente explorado ou encorajado, e tal iconoclasmo nos deixa bastante vulneráveis 

àqueles que entendem de imagem e que sabem utilizá-la para seus interesses. Isso posto, é 

fundamental que a fortuna crítica da história da arte, e das demais ciências humanas ligadas a 

uma reflexão sobre a imagem, se volte para o que é usualmente considerado a baixa cultura 

da sociedade consumista. No caso dos filmes Disney, é necessário pensá-los não só em 

relação aos seus conteúdos ideológicos mais explícitos, mas à elaboração visual que 

verdadeiramente sustenta os  cartoons  como produção de forte apelo ao grande público. 

Portanto, nas digressões dos capítulos que se seguem, buscaremos analisar as imagéticas 

trabalhadas pelo estúdio, ou, mais exatamente, os repertórios visuais com os quais os filmes 

dialogam e a maneira como eles são agenciados dentro da proposta cinematográfica das 

animações. Nossa metodologia basilar será a decupagem (descrição dos quadros fílmicos) dos 

filmes propostos para análise, para a devida compreensão dos mesmos como produções de 

imagem, e isso em concomitante diálogo com bibliografias da história da arte e outros 

campos como a antropologia, dentre outras fontes. 

As descrições e análises também pensarão as relações estabelecidas entre estas 

imagens e seus espectadores, não a partir de uma teoria da recepção mas de uma reflexão 

sobre o fenômeno da imagem como um fenômeno essencialmente relacional. As imagens 

sustentam-se a partir das relações construídas com seus visualizadores, do plano subjetivo ao 

cultural, o que se dá de forma bem evidente no cinema. São estas relações, inclusive, a 

principal justificativa para se adotar este objeto de estudo. Não se deve ignorar a memória 

afetiva que não poucas pessoas construíram em relação aos filmes Disney (e tampouco a sua 

influência na história do cinema de animação, sobretudo em seus primeiros anos de 

atividade). Explicar a visualização dos filmes pela alienação capitalista é não contemplar, ao 

menos totalmente, os motivos porque tantos espectadores mantiveram-se fascinados pelos 

desenhos de Mickey Mouse e companhia ao longo dos quase cem anos de história do estúdio. 
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Portanto, um dos objetivos últimos do texto é levantar hipóteses sobre a dinâmica afetiva dos 

filmes com o público, mediada, novamente, não só em termos de narrativa, mas de imagem. 

Para o nosso estudo, recorreremos aos filmes  Pinóquio ,  Bambi  e  Mogli - O Menino 

Lobo . Os dois primeiros pertencem à leva dos cinco primeiros longas-metragens do estúdio, 

lançados entre o final dos anos 30 e o começo dos anos 40 (os demais são  Branca de Neve e 

os Sete Anões  ( Snow White and the Seven Dwarfs , 1937),  Fantasia  (1940) e  Dumbo  (1941)). 

Ainda hoje os filmes são considerados pela crítica especializada como as animações Disney 

de maior fôlego e inventividade, e  Pinóquio  em particular não raro ocupa o status de 

obra-prima. O longa de 1940 particularmente nos interessa, como ficará melhor elucidado no 

decorrer do texto, pela junção entre um desenho de caricatura de grande irreverência gráfica e 

uma cenografia pictórica com notável rigor formal e apelo plástico. A análise da produção 

Disney de caricatura e cenografia será destrinchada na avaliação comparativa dos outros dois 

filmes em que cada um destes fatores se manifesta com maior expressividade.  Bambi , no 

caso, é frequentemente lembrado pela ambientação impressionista da floresta dos cervos, a 

qual motivo de contemplações poéticas que tomam boa parte da metragem do longa. Já  Mogli 

é uma referência para muitos animadores atuais no que se refere à caracterização gráfica e 

performática de personagens em desenho animado. O longa também é representativo de uma 

fase posterior do estúdio, e sua comparação, por conseguinte, com os filmes dos anos 40 

agrega pertinentes questões à análise. 

Sobre a estruturação dos capítulos, o capítulo 02 apresentará as principais conclusões 

levantadas pela decupagem dos filmes. O capítulo 03 pensará a relação dos filmes com os 

repertórios imagéticos e conceituais da história da arte, tendo em mente o conteúdo 

identificado pela decupagem dos filmes, os princípios estéticos assinalados pelo livro  The 

Illusion of Life , dos animadores Frank Thomas e Ollie Johnston, e o levantamento 

iconográfico de  Walt Disney and Europe  de Robin Allan. Disso se seguirão reflexões 

específicas sobre a relação do desenho Disney com a caricatura de Honoré Daumier, o 

tratamento da paisagem na cenografia das animações e a ligação destas com uma estética do 

barroco como desenvolvida por Gilles Deleuze. O capítulo 04 abordará a questão do realismo 

dos desenhos Disney, pensado sob outro conceito apropriado da antropologia: o de 

totemismo. A reflexão parte de autores como Claude Lévi-Strauss mas estrutura-se 

principalmente pela  Antropologia das imagens  de Hans Belting. O capítulo 05, por fim, 

esboçará uma avaliação do desenho Disney e a indústria cultural, novamente em diálogo com 

12 



 

os escritos oficiais dos animadores do estúdio. Também será particularmente pensado o papel 

e agencialidade do desenho de caricatura na produção comercial de cinema, com base nas 

reflexões sobre a caricatura feitas por William Hogarth, Charles Baudelaire e Diderot, aqui 

mediadas pela tese de doutorado de Laura Moutinho Nery. 

 

  1.1      História dos estúdios Disney  2

O estúdio de animação Disney foi criado em 1923 por Walter Elias Disney e seu 

irmão Roy Oliver Disney, sob o nome de Disney Brothers’ Studio, em Los Angeles, 

Califórnia, após a falência da primeira companhia de animação fundada por Walt Disney em 

Kansas City. Em seus primeiros anos de atividade, o estúdio desenvolve uma série livremente 

inspirada em  Alice no País das Maravilhas  de Lewis Carrol,  Alice Comedies , que une 

personagens de desenho animado com atores em  live-action . Em três anos e meio desde sua 3

instituição, a companhia já havia produzido mais de cinquenta curtas-metragens, e em 1926 

ela é transferido para a Hyperion Avenue de Los Angeles, sendo rebatizada como Walt 

Disney Studio. Embora também tivesse formação como animador, Walt Disney encarregou-se 

exclusivamente da administração e coordenação criativa do estúdio, enquanto seu irmão Roy 

cuidava das finanças. O departamento de animação, por sua vez, era liderado por Ub Iwerks, 

antigo parceiro de Disney desde suas primeiras ingressões no ramo em Kansas City. 

Em 1927, o estúdio lança sua primeira personagem de sucesso,  Oswald, O Coelho 

Sortudo , desenhado por Ub Iwerks. Disney, no entanto, perde os direitos da personagem para 

o distribuidor Charles Mintz, da Universal Studios, assim como quase toda sua primeira 

equipe de animadores, o que o determina a assumir o máximo possível a patente e 

distribuição das futuras criações da companhia. Para preencher o vazio deixado por Oswald, 

Disney recorre à outra criação de Iwerks, o camundongo Mickey Mouse, o qual se torna uma 

verdadeira sensação entre o público e a crítica, especialmente a partir do curta-metragem 

Steamboat Willie  (1928), o primeiro filme de animação com som sincronizado. Ainda no final 

dos anos 20, o estúdio lança outra série de sucesso a partir do curta-metragem  The Skeleton 

2  O apanhado que se segue abarca, especi�icamente, a história do estúdio de animação Disney dos anos 20 
aos anos 60 (perıódo que contempla os �ilmes analisados). As informações aqui expostas foram retiradas 
dos livros  Walt Disney and Europe , de Robin Allan, e  Walt Disney: O Triunfo da Imaginação Americana,  de 
Neal Gabler. 
3  Live-action  é a denominação utilizada para �ilmes com atores de carne e osso. Ou seja, o cinema que não 
é do gênero animação. 
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Dance  (1929), as Silly Symphonies, uma coletânea de  gags  e historietas musicadas, a maioria 

inspiradas em fábulas europeias.  

Os desenhos de Mickey Mouse e as Silly Symphonies servem de laboratório para 

novas técnicas de desenho e animação. Disso surgem produções inovadoras como  Playful 

Pluto  (1934), reconhecido pelas empolgantes possibilidades trazidas à encenação de 

personagens de  cartoon , e  Flowers and Trees  (1932), o primeiro desenho animado a cores, 

além de sucessos de público e crítica como  The Band Concert  (1935) e  The Three Little Pigs 

(1933) (este, em especial, um verdadeiro  hit  em sua época de lançamento). Com o novo me 

de Walt Disney Productions, o estúdio cresce exponencialmente ao longo dos anos 30, 

mesmo com o cenário adverso da Depressão econômica. Justamente, Disney, dentre outras 

companhias de animação como a Warner Bros. Cartoons e a Fleischer Studios, é um chamariz 

para animadores e desenhistas desempregados, dentre outros profissionais que são 

aproveitados para procedimentos técnicos de câmera, sonoplastia e efeitos visuais e sonoros. 

Lançando cerca de vinte curtas de animação por ano (e criando, nesse ínterim, novas 

personagens de sucesso como o Pato Donald e Pateta), a Walt Disney Productions também 

passa a investir na produção paralela de produtos licenciados e  merchandising , que 

proporciona outra fonte generosa de lucro e popularidade. 

Em 1937, o estúdio lança o seu primeiro longa-metragem,  Branca de Neve e os Sete 

Anões , adaptação da fábula homônima dos Irmãos Grimm que leva mais de três anos para ser 

produzida, e com o custo de quase um milhão e meio de dólares (um valor bem alto para a 

época). O filme torna-se um fenômeno mundial, a ponto não só de quitar as dívidas do 

estúdio mas de proporcionar dividendos suficientes para a construção de uma nova sede em 

Burbank, Califórnia, a qual já necessária devido à superlotação dos funcionários nos galpões 

da Hyperion Avenue. A bilheteria de  Branca de Nev e também encoraja a produção de 

longas-metragens tecnicamente complexos, como  Pinóquio  e o filme-concerto  Fantasia  (este, 

o primeiro filme lançado com som estéreo). Contudo, a eclosão da Segunda Guerra Mundial e 

a subsequente perda do mercado europeu resulta no fracasso destas (caras) produções e na 

instabilidade financeira do estúdio.  

Em 1941, a Walt Disney Productions presencia uma greve decorrente da insatisfação 

de alguns profissionais com as mudanças de gestão provocadas pela transferência da 

companhia para Burbank. Se na Hyperion Avenue prevalecia um trabalho colaborativo e uma 

maior horizontalidade entre os diferentes departamentos e respectivos funcionários, na nova 
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sede as divisões e hierarquias entre um e outro se solidificam, agravando as tensões já 

acumuladas. A mudança para Burbank catalisa o fim da chamada era dourada do estúdio, 

marcada pela fertilidade de experimentações e trabalhos. Ainda durante a Segunda Guerra 

Mundial, os estúdios Disney aliam-se ao governo estadunidense para a produção de filmes de 

treinamento e de propaganda, além de animações alinhadas à política da boa vizinhança, 

produzidas após a viagem de Walt Disney e alguns desenhistas e animadores para países da 

América Latina. Os filmes de propaganda garantem a sobrevivência da companhia que no 

final dos anos 40 sustenta-se com o relançamento de antigos sucessos como  Branca de Neve  e 

com a produção de pacotes de curtas-metragens reunidos em um único filme, como  Música, 

Maestro!  ( Make Mine Music , 1946) e  Tempo de Melodia  ( Melody Time , 1948). Os longas de 

animação constituídos por uma única narrativa só voltariam a ser lançados a partir de 1950 

com  Cinderela  ( Cinderella ), cujo sucesso garante a sobrevida do estúdio de animação. 

Os desenhos animados, entretanto, já não interessavam mais Walt Disney que começa 

a diversificar as produções da companhia. Também a partir de 1950, com o longa-metragem 

A Ilha do Tesouro  ( Treasure Island ), o estúdio passa a igualmente produzir filmes em 

live-action , embora anteriormente já tivesse realizado longas que misturavam registros 

live-action  com desenhos de animação, vide  O Dragão Relutante  ( The Reluctant Dragon , 

1941) e  A Canção do Sul  ( Song of the South , 1946) (e isso sem mencionar as  Alice Comedies 

dos anos 20). O filme  Seal Island  (1948) também dá início à realização de documentários 

sobre a vida animal, sendo o mais famoso deles o longa  Living Desert , de 1953. Nesse meio 

tempo, a Walt Disney Productions lança a sua própria distribuidora, a Buena Vista 

Distribution Company (atual Walt Disney Studios Motion Pictures), após anos de distribuição 

de outras empresas como a United Artists e a RKO Pictures. Em 1954, é lançado o programa 

de televisão Disneyland, apresentado pelo próprio Walt Disney, no canal ABC. O programa 

divulga a construção do parque temático de mesmo nome, inaugurado em 1955 na Califórnia.  

O estúdio de animação, agora sem a supervisão direta de Walt Disney e com um 

número menor de funcionários, tem seu volume de produções reduzido, sobretudo em relação 

aos curtas-metragens, agora elaborados quase exclusivamente para a televisão. Nos anos 60 

ele ainda emplaca sucessos de bilheteria como  101 Dálmatas  ( One Hundred and One 

Dalmatians , 1961) e  Mogli - O Menino Lobo , além de  Mary Poppins  (1964) que outra vez 

une atores de carne e osso com desenhos animados. Após a morte de Walt Disney, em 1966, o 

estúdio de animação entra em considerável declínio, recebendo recepções mornas de público 
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e crítica e perdendo espaço para estúdios concorrentes, e isso concomitante à transição entre a 

velha geração de animadores e uma nova leva de desenhistas e cineastas. O estúdio só 

consegue se reerguer de fato entre o final dos anos 80 e o começo dos anos 90, com o 

lançamento bem-sucedido dos filmes  A Pequena Sereia  ( The Little Mermaid , 1989),  A Bela e 

a Fera  ( Beauty and the Beast , 1991),  Aladdin  (1992) e  O Rei Leão  ( The Lion King , 1994), 

este último em particular sendo o seu maior sucesso em muito tempo. Após um novo período 

de caída, decorrente da concorrência com as animações em CG de estúdios como Pixar e 

DreamWorks (o primeiro comprado pela companhia Walt Disney em 2006), a atual Walt 

Disney Animation Studios volta a apresentar títulos de notável repercussão e bilheteria, como 

Frozen  (2013),  Zootopia  (2016) e  Moana  (2016). 

 

  1.2      Produção dos filmes de animação  4

Em 1938, o estúdios Disney já empregavam 1200 artistas (ALLAN, 1999). Estes 

eram distribuídos em diferentes departamentos que coletivamente realizavam os curtas e 

longas-metragens de animação . Esse processo criativo iniciava-se no departamento de 5

história, onde a concepção visual e narrativa das animações começava a ser elaborada por 

meio de esboços “inspiracionais”, desenhos colaborativos e discussões em grupo. As cenas 

eram planejadas não a partir de roteiros escritos, mas de  storyboards , sequências de desenhos 

em série, semelhantes a histórias em quadrinhos, que já buscavam pensar composições de 

imagem, a  mise-en-scène  das personagens, os enquadramentos de câmera e os episódios da 

narrativa. O departamento de história trabalhava diretamente com o departamento de música, 

o qual responsável não apenas pela composição e gravação das trilhas sonoras, mas pela 

minuciosa cronometragem e marcação dos sons, necessária para a sincronização entre a 

música e a animação. Esse planejamento era feito antes mesmo dos animadores começarem o 

seu trabalho, uma vez que o ritmo e sequenciamento dos movimentos do  cartoon  deviam ser 

orientados pelas marcações da trilha. Esta, no entanto, era frequentemente alterada para 

4  Novamente, as descrições a seguir contemplam a elaboração dos desenhos animados como estes eram 
produzidos entre os anos 30 e 60, consoante os relatos dos animadores Frank Thomas e Ollie Johnston, 
compilados no livro  The Illusion of Life.  A partir do �inal dos anos 80, os processos �inais de produção 
começaram a ser realizados via programas de computador. 
5  E�  devido ao caráter coletivo desse trabalho, inclusive, que optamos em não prestigiar a biogra�ia de Walt 
Disney. Apesar de sua importância como fundador do estúdio e como lıd́er criativo nos primeiros anos de 
atividade do mesmo, o seu trabalho e percurso biográ�ico ainda não su�icientemente contemplam uma 
produção que dispunha de tantos per�is heterogêneos de criação. 
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atender os animadores que sentiam necessidade de outra cronometragem, e isso quando o 

próprio departamento de história não determinava o corte ou expansão das cenas.  

Com base no primeiro material fornecido pelo departamento de história e música, os 

animadores principiavam as caracterizações e cenas das personagens. O departamento de 

animação era subdividido em pequenas equipes lideradas cada uma por um supervisor, o qual 

se encarregava da elaboração visual da personagem e das principais poses da sequência de 

desenhos que originava o movimento do  cartoon . Os desenhos intermediários eram feitos 

pelos demais profissionais, sempre sob a supervisão do animador principal que garantia a 

consistência do desenho e da ação. Antes de serem finalizados, os desenhos já eram filmados 

para a análise prévia do ritmo e encenação das personagens, para que o mínimo possível de 

tempo e dinheiro fosse gasto na conclusão das cenas. Os animadores trabalhavam 

conjuntamente com o departamento de  layout , que planejava a “arquitetura” ou disposição 

interna dos cenários e o percurso ou posição das personagens no mesmo, além dos 

enquadramentos e movimentos de câmera. O  layout  igualmente a cenografia final dos filmes 

também a partir do material trazido pelo departamento de história. 

Os desenhos finais do  cartoon  eram retocados pelos assistentes de animação ou 

“ clean-up men ”, que depois os enviavam ao departamento de contorno e pintura que 

transpunha os desenhos para os celulóides, além de tingi-los. Sobre a coloração dos filmes, o 

estúdio também dispunha de profissionais especificamente dedicados ao planejamento da 

palheta de cores e subsequente seleção e aplicação dos pigmentos, conforme a especificidade 

do material dos celulóides e o efeito final na tela de projeção. Os celulóides com as 

personagens do  cartoon  eram justapostos às pinturas da cenografia, de acordo com as 

marcações indicadas pelos departamentos de animação e  layout . A imagem final era 

fotografada pelo departamento de câmera para a posterior montagem dos  frames  e junção 

com as trilhas sonoras. A arte-final e colorização dos desenhos era um dos únicos segmentos 

do estúdio que admitia profissionais mulheres. Os departamentos de animação e história só 

começaram a admitir mulheres a partir dos anos 40. 

Havia ainda outros departamentos voltados a efeitos visuais e sonoros específicos 

(como a animação de gotas de chuva ou labaredas de fogo, por exemplo) e à gravação final 

das trilhas sonoras, canções e diálogos. Segundo estimativa dos animadores Frank Thomas e 

Ollie Johnston, para um longa-metragem de 80 minutos de duração eram produzidos 

2.519.200 desenhos, dentro de um espaço de tempo de três anos e seis meses.  
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  2      DECUPAGEM DOS FILMES: PRIMEIRAS CONCLUSÕES 

  2.1      Caricatura 

A caricatura é o elemento mais chamativo das animações 

Disney,  e a personalização das personagens se dá a partir destes 

desenhos e dos contrastes entre eles. Na sequência da Ilha dos 

Prazeres em  Pinóquio , por exemplo, a oposição entre o inocente 

Pinóquio e o vadio Espoleta é estabelecida pela distinção das 

caricaturas. O primeiro é um menino pequeno de bochechas 

infladas e olhos azuis amendoados com pupilas. O segundo é 

um moleque de mãos enormes, orelhas de abano e olhos tão 

estreitos que mal destacam suas pupilas. O seu nariz, ainda por 

cima, é semelhante a um focinho e o sorriso dentuço lembra o de um esquilo. 

As transformações de fisionomia, com acréscimos de sombra e cor, também ajudam a 

construir a personalidade do  cartoon . No final da sequência da taberna de  Pinóquio , a 

metamorfose gráfica e cromática do Cocheiro é que manifesta a vilania da personagem. Se no 

começo o conjunto de olhos, nariz e boca é todo concentrado na parte central do rosto, 

deixando um excesso de pele rosada (o que já sugere uma introspecção ameaçadora), em 

seguida ele se expande e deforma: os olhos tornam-se gigantes e lustrosos e a boca se abre 

num sorriso tão largo que chega a exibir as duas fileiras de dentes e até parte das gengivas. 

Esses elementos “preenchem” o rosto que, por sua vez, ganha nuances de sombra e fica mais 

avermelhado. A pele rosada e as orelhas e cabelos arrepiados dão ao Cocheiro um aspecto de 

demônio, e é com essa expressão diabólica que ele revela toda a sua maldade.  

 

Há também as oposições com as não-caricaturas. A Fada Azul, por exemplo, 

distingue-se das demais figuras de  Pinóquio  pelo desenho muito mais contido da animação. 

Em contraste com as caricaturas vivazes de personagens como o gato Fígaro e o Grilo 
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Falante, que se valem de várias rugas 

faciais para acentuarem sua 

expressividade, a Fada apresenta 

uma superfície homogênea de pele, 

cujas únicas linhas são os contornos 

da cabeça e do pescoço. Esse 

desenho reitera um ideal de beleza 

feminino, não “profanado” pelo  cartoon . Outro contraste se dá em relação à baleia Monstro. 

Seus olhos minúsculos não lhe concedem grande escopo de expressão, e a personagem é 

praticamente reduzida a uma massa preta gigante, da qual só enxergamos as mandíbulas 

abertas, os dentes brancos e as gengivas rosadas, o que reitera a imagem de uma força 

descomunal e selvagem da natureza. O protagonista Pinóquio fica no meio termo entre o 

desenho contido e a caricatura grotesca: seu desenho não dispõe do humor escrachado de 

Espoleta ou do gato Julião, mas possui recursos expressivos como o rosto em formato de pera 

e os olhos grandes e amendoados, além das bochechas fofas, realçadas em sutil carmim . 6

Os filmes apresentam uma gradação entre as caricaturas 

em que estas são mais escrachadas ou contidas 

dependendo de sua função na narrativa. Em geral, as 

personagens mais dramáticas ou “sérias” possuem um 

desenho menos informal enquanto que as coadjuvantes 

cômicas dispõem de traços mais soltos que acentuam o 

seu caráter humorístico, e alguns vilões, como os de 

Pinóquio , também apresentam deformações que os tornam 

grotescos e ameaçadores. Em  Mogli , na cena em que a serpente 

Kaa encontra o tigre Shere Khan, é evidente o contraste entre o  cartoon  jocoso da cobra e o 

desenho mais contido do tigre, por mais que este possua uma grande expressividade (o vilão, 

inclusive, pode ser considerado uma caricatura do ator George Sanders, que dublou a 

6  Gepeto é outro desenho mais contido, embora disponha de certa liberdade formal em detalhes como o nariz 
redondo de bêbado, as grandes sobrancelhas cinzas e a papada do rosto. Mas na cena em que o velho põe o 
casaco para procurar por Pinóquio é visível o desenho menos caricato de seu corpo, em contraste, por exemplo, 
com suas mascotes. As nuances e precisões dos movimentos (curvar as costas e enfiar os braços nas mangas) 
também indicam o uso da rotoscopia - técnica que permitia a captura de movimentos de atores  live-action  para a 
animação. O fato de Gepeto ter sido animado por três animadores diferentes - Art Babbit, Bill Tytla e Fred 
Moore - também explica a alternância da personagem entre momentos de maior e menor caricatura, vide as 
sequências do primeiro ato onde as expressões e movimentos do velho são mais cômicos. (KAUFMAN, 2015). 
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personagem). A serpente não possui a mesma corpulência e impostação física do felino e suas 

poses e expressões apresentam um grau maior de humor e paródia, em contraste com a pose 

aristocrática do tigre. Há também a diferença da própria animação: enquanto a serpente 

dispõe de movimentos lúdicos e mais inventivos, com o tigre já se tem uma precisão ou 

fidedignidade maior aos movimentos de um felino. Isso é evidente nas cenas anteriores da 

personagem, em que Shere Khan anda pela floresta locomovendo a ossatura acima da cabeça. 

As caricaturas Disney dispõem 

de uma tridimensionalidade muito 

forte. Em  Pinóquio , temos o exemplo 

do cigano Stromboli, o qual um 

desenho bastante grotesco e 

estereotipado, considerando as 

proporções exageradas das mãos, braços e pernas, 

além de detalhes faciais como os dentes caninos, os olhos esbugalhados e as sobrancelhas 

pretas e grossas, aliadas ao bigode comprido e à barba preta. Ao mesmo tempo, o vilão tem 

um corpo muito robusto e pesado, definido pela grossura dos membros e sobretudo pela 

pança saliente destacada pela faixa vermelha da cintura. A animação aproveita-se desta massa 

corpórea para emular o seu peso e ação no espaço e construir situações dramáticas como 

quando Stromboli estremece o quarto com o impacto de seu corpo ao ameaçar surrar o 

boneco de madeira. O desenho monumentaliza a personagem ao dotá-la com um corpo 

escultural, e isso é potencializado pelos enquadramentos e posições da câmera, vide os planos 

próximos, sob sutil  contra-plongée , onde o que nos separa do cigano é apenas uma superfície 

de mesa, e os planos abertos onde vemos o vilão de corpo inteiro e que são requeridos não 

tanto para contextualizar a cena, mas para comportar toda a corpulência da personagem. 

No geral, todos os desenhos Disney, incluindo os mais franzidos 

ou escrachados, possuem uma estrutura corporal minimamente 

sólida e volumosa, dotada de peso, tridimensionalidade e 

anatomia. Em  Bambi , este  cartoon  escultórico é bastante 

sofisticado, especialmente nos veados, dada a precisa 

representação do corpo dos bichos em imagens que beiram a um 

classicismo visual, especialmente em relação às personagens 

adultas como o Grande Príncipe da Floresta (e a isso se soma a 
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reprodução, na animação, dos trejeitos e movimentos característicos dos animais). Esse rigor 

plástico, no entanto, ainda é concomitante ao desenho caricatural, seja nas personagens 

“solenes” que preservam certa expressividade nos rostos e cuja estrutura corpórea é esboçada 

em poucas linhas, conforme o desenho “descomplicado” e objetivo do  cartoon , seja, 

principalmente, nas coadjuvantes cômicas como o coelho Tambor, o gambá Flor e a coruja, 

embora estes possuam a mesma elaboração de massa, peso e volume, subentendida em seus 

corpos redondos ou carnudos. A “fofura” tão característica dos desenhos Disney, e derivada 

dos trabalhos pioneiros do animador Fred Moore (THOMAS; JOHNSTON, 1995), foi 

aparentemente a principal maneira encontrada pelo estúdio para trabalhar o corpo 

tridimensional na caricatura, por mais que  Bambi  tenha na personagem-título um desenho de 

maior estrutura óssea e menos gordura.  

As caricaturas são imagéticamente valorizadas por 

um tratamento diferenciado de linha e cor. Os desenhos em 

movimento apresentam contornos pretos bem fortes e cores 

vibrantes e chapadas, que contrastam com os elementos do 

cenário, delineados em traços difusos e tonalizados em cores 

suaves, com nuances de textura e iluminação. Na imagem ao 

lado, vemos que a voluta e as cravelhas do violino, situados 

ao primeiro plano, apresentam gradações de azul e branco 

que simulam o reflexo da luz. O mesmo se dá no tampo do instrumento ao fundo, no qual os 

reflexos de luz realçam as franjas esculpidas em baixo relevo e as ranhuras da madeira 

vermelha. O Grilo Falante, em contraste, dispõe de contornos bem definidos e gráficos, em 

franco contraste com as gradações de cor dos elementos ao lado. As cores brilhantes de seu 

corpo não respondem à luz como os objetos ao redor, ainda que também haja nuances 

cromáticas como o leve avermelhado na região do nariz.  

As caricaturas de  Mogli  possuem um realce ainda mais forte na tela. Os desenhos 

apresentam contornos pretos bem grossos que praticamente destacam a caricatura do restante 

da composição, acentuando o seu caráter gráfico. As linhas também são quebradiças e 

vazadas, como que fugindo dos limites do contorno em pequenos borrões, sobretudo durante 

os movimentos mais rápidos da animação. Os desenhos parecem mais “sujos”, sem a linha 

precisa e colorida das caricaturas anteriores, e chegam a apresentar até uma leve textura, na 
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aparente impressão do grafite aplicado na tela (ou no celulóide) . Esse estilo gráfico chama 7

muita atenção na sequência dos elefantes, em relação ao desenho dos paquidermes. Como os 

animais de  Bambi , a estrutura corporal dos elefantes é sugerida por uma quantidade mínima 

de traços, preenchidos por amplas zonas de cor. Contudo, 

pontos localizados como as articulações dos joelhos e a 

superfície das trombas apresentam um notável acúmulo de 

rabiscos secundários, e nos planos próximos aos seus 

rostos vemos uma abundância semelhante na representação 

das olheiras, papadas e outros vincos da face. As linhas 

sugerem rugas e dobras de pele e gordura que tornam os 

paquidermes ainda mais monumentais e parrudos. Algumas são colocadas em movimento 

secundário na animação, deslocando-se junto aos membros principais do corpo. Isso concede 

uma grande elasticidade às superfícies, como se o desenho também emulasse a textura 

epidérmica dos elefantes, além de proporcionar forte expressividade ao conjunto. 

As caricaturas de  Mogli  ainda são especialmente contempladas pelos enquadramentos 

de câmera. Na sequência dos elefantes, temos vários planos próximos e primeiros em que os 

paquidermes ocupam boa parte do quadro, ganhando grande protagonismo na composição. 

Isso também se deve ao fato de a cena se passar em um cenário de savana onde não se tem 

grandes interferências da paisagem, sem mencionar a corpulência dos animais que induz à 

ocupação de um espaço maior. Ainda assim, a sequência oferece diversas aproximações e 

movimentos de  zoom  que tornam as caricaturas onipresentes no plano, ao contrário de 

Pinóquio  e  Bambi  onde boa parte dos enquadramentos apresenta certo grau de abertura, 

7  The Illusion of Life  explica a origem desse estilo gráfico forte. Dos anos 30 aos 50, os desenhos dos 
animadores eram retocados pelos assistentes de animação e transferidos manualmente para o celulóide pelas 
mulheres do departamento de contorno e pintura. E além de “filtrados” no mínimo duas vezes, eles eram 
tonalizados nos contornos com a mesma cor aplicada nas superfícies adjacentes. A justificativa era a obtenção 
de um efeito mais delicado e pitoresco, especialmente para as personagens femininas que supostamente pediam 
por um contorno mais nuançado (ao menos na concepção de feminilidade que os animadores tinham na época). 
No final dos anos 50, problemas econômicos levaram o estúdio   a produzir os filmes de maneira mais rápida e 
barata. Ub   Iwerks, antigo parceiro de Walt Disney, adaptou o processo de Xerox para criar uma máquina que 
transferia os desenhos dos animadores diretamente para os celulóides. Não por acaso, o filme que estreou essa 
técnica foi  101 Dálmatas , para o alívio da equipe de produção, poupada do trabalho de retocar os desenhos de 
cento e um filhotes com pintas. A nova técnica agradou bastante os animadores da época, já que estes sentiam 
ver pela primeira vez o seu trabalho na tela, sem as modificações inevitáveis que os antigos processos 
intermediários impunham aos desenhos originais. Ainda assim, Walt Disney não aprovou o novo estilo, sentindo 
falta do desenho elegante e delicado dos filmes anteriores, e com o tempo soluções foram encontradas para 
trazer os contornos coloridos de volta (THOMAS; JOHNSTON, 1995). 
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expondo tanto as personagens quanto os cenários copiosos do entorno. Destaca-se nesse 

sentido o trecho em que o coronel Toti inspeciona os seus soldados, quando a câmera, em 

primeiro plano, apresenta uma galeria de caricaturas em enquadramentos fechados, 

semelhantes a retratos.  

Embora apresente um desenho sofisticado,  Pinóquio 

apresenta várias caricaturas grotescas ou não tão bem 

acabadas em comparação com os desenhos posteriores do 

estúdio, do Stromboli de caninos afiados e membros 

desproporcionais ao restante do corpo ao Gepeto de mãos 

quase tão grandes quanto a cabeça.  Bambi , como já dito, 

dispõe de um desenho mais refinado onde a caricatura, 

mesmo que presente e expressiva, divide espaço com corpos 

anatomicamente precisos e complexos. Os animais de  Mogli 

já possuem uma irreverência maior, incluindo os mais 

imponentes ou monumentais como os elefantes da parada 

militar, os orangotangos e os abutres do pântano. O melhor 

exemplo dessa despretensiosidade é a serpente Kaa na sequência  Trust in Me . A animação tira 

vantagem do corpo alongado e flexível da serpente e da capacidade desta de estar em dois 

lugares ao mesmo tempo para construir uma performance bastante lúdica e humorada. Se 

com os elefantes o humor deriva da forma engraçada dos corpos e do movimento desajeitado 

das massas, com a cobra ele advém da dinâmica serpentina do corpo maleável, em acréscimo 

à  gag  sonora dos diálogos em que Kaa puxa o “S-ssss” em referência ao sibilo usual das 

serpentes. No momento em que a píton brinca com a comida e desenha degraus, balanços e 

escorregas com a cauda, ela parece uma prima distante da linha metamórfica de 

Fantasmagorie  (1908) de Emile Cohl, com sua cauda ligeira assemelhando-se ao lápis que 

desenha livremente no papel.  

 

  2.2      Cenografia e Paisagem 

Em  Pinóquio , a cenografia é um desenho ainda mais sofisticado que o das 

personagens,  embora fique relegado a um segundo plano pelo supracitado contraste de linha e 

cor entre atores e cenário. Os  backgrounds  dispõem de tratamentos detalhados de textura e 

claro-escuro, sobretudo nos enquadramentos fechados sobre o Grilo Falante, onde vemos 
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objetos e superfícies em  close . A caricatura também aparece 

nos elementos cenográficos, em especial os animatrônicos 

dos relógios e caixinhas de música de Gepeto, os quais são 

uma galeria à parte de personagens no primeiro ato do filme, 

e objetos como violinos e cachimbos igualmente dispõem de 

pequenas “figuras” entalhadas em sua superfície. A 

proliferação de caricaturas e adornos reforça a ambientação 

lúdica da fábula, assim como a copiosidade de objetos, cores 

e texturas. O princípio de tridimensionalidade continua onipresente, em relação tanto às 

dimensões e volumes dos objetos quanto à profundidade de campo dos cenários. Nestes 

prevalece uma perspectiva acentuada nos vários contextos de cena: dos planos aéreos sobre a 

vila medieval, onde a câmera adentra os espaços em longos planos-sequência, aos planos 

mais fechados com as personagens pequenas.  

A dinâmica visual é outro princípio que norteia a 

imagem como um todo. O plano ao lado é um dos mais 

representativos disso, vide, em primeiro lugar, a 

elaboração do espaço cênico. Vemos simultaneamente a 

extensão do comprimento e da largura da prateleira, o 

primeiro ultrapassando o enquadramento, a segunda 

prolongando-se na perspectiva, ambos armando a 

superfície apresentada em diagonal. À esquerda do 

quadro, a parede se desdobra em dois ângulos retos, num 

movimento que compensa a forma planificada das bases. Depois, temos a dinâmica da luz, 

que se difunde em zonas irregulares no espaço, vide o pedaço entre os ângulos retos da 

parede, de onde se vê a sombra da fita métrica. O reflexo da luz no jarro possui o formato de 

um holofote e dentro dele vemos a sombra do Grilo Falante. Por fim, tem-se o jogo das 

caricaturas e performances na  mise-en-scène . Acompanhamos tanto a encenação da 

personagem principal, que se dirige diretamente a nós, quanto a atuação paralela da sombra, e 

concomitante às duas vemos um terceiro agente na cena: o cinzel mal-humorado à direita, em 

“performance” paralela à das encenações principais. 

A imagem oferece vários estímulos à nossa visão no que se refere à disposição da luz 

e do espaço e a atuação das caricaturas que interagem conosco, com o ambiente e consigo 
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próprias.  Pinóquio  como um todo lança mão de uma retórica visual do diverso, expressa 

principalmente na abundância de objetos e figuras apresentados em cenários como a loja de 

brinquedos, a vila medieval, o fundo do oceano e a Ilha dos Prazeres. Mas até nas 

ambientações menos copiosas do filme impera uma diversidade mínima de composição que 

evita qualquer tipo de estaticidade imagética ou padrão visual aborrecido.  Pinóquio  tem 

horror a monocromias ou homogeneidades: é preciso uma mínima variação, um elemento 

destoante que seja para deixar a imagem mais interessante e até interativa, para a contínua 

atração de nossos olhos. Ele pode ser desde um ângulo reto de parede até gradações 

dramáticas de luz e sombra. Isso se reflete na própria caricatura das personagens, 

considerando o amplo uso de linhas curvas dinâmicas e a aplicação de diferentes cores num 

único  cartoon . 

A cenografia de  Bambi  difere significativamente da de 

Pinóquio. Enquanto este apresenta vários espaços fechados 

e ambientes noturnos,  Bambi  dispõe de clareiras, pradarias e 

outros espaços abertos da floresta, vistos majoritariamente à 

luz do dia, o que implica uma palheta de tons mais quentes e 

claros. Os enquadramentos do filme também são mais 

abertos que os de  Pinóquio , a favor da contemplação das 

paisagens e da  mise-en-scène  das personagens quadrúpedes. 

Os cenários de  Bambi  são modelados por manchas de cor 

bastante difusas que por pouco não se dissolvem em uma 

imagem abstrata, e as sutis gradações dessas pinceladas não 

raro contrastam fortemente com as caricaturas. Não que os 

cenários dispensem a tridimensionalidade ou textura. Os 

elementos do primeiro plano costumam apresentar um 

detalhamento de desenho, cor e claro-escuro, como se 

percebe nas cenas na pradaria em que as plantas da campina são vistas em desenhos mais 

definidos e cores fortes, embora sempre em contraste com os elementos do fundo compostos 

gradativamente por manchas diluídas e claras.  

Em  Pinóquio , ainda que o cenário também apresente um tratamento pictórico que 

contrasta com as caricaturas gráficas da animação, as manchas ainda formam figuras mais 

consistentes e volumosas que são praticamente delimitadas por um contorno. Também impera 
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nas imagens um grande detalhismo, oposto a qualquer 

abstração de cor ou forma. No  frame  com a raposa e o gato, 

vemos no último plano da imagem muretas de pedra, 

escadarias e sacadas, além de armações de telha e madeira, 

representados em grande definição de forma, volume e luz e 

sombra, muito diferente dos planos matinais de  Bambi  em que 

os corpos da floresta confundem-se com a névoa cinzenta da 

madrugada, em um efeito plástico que lembra o 

impressionismo. Claro que esta é também uma diferença entre 

um cenário urbano povoado e um cenário natural com poucas 

interferências, mas até as paisagens naturais de  Pinóquio 

seguem um princípio de textura e definição visual de massas e 

volumes, como atesta a sequência em que os meninos viajam 

para a Ilha dos Prazeres, atravessando paredões de pedra e 

pequenos bosques. Isso claramente contrasta com a floresta de 

Bambi , onde manchas de cor apenas  sugerem  troncos e folhagens, sem a precisão formal do 

outro longa-metragem. O filme apresenta por vezes modelações quase puras de luz e cor, em 

oposição às texturas de  Pinóquio  que representam muito de sua riqueza visual. 

Diferente, inclusive, da abundância visual de  Pinóquio ,  Bambi 

é bastante minimalista em algumas composições, vide a 

paisagem ao lado composta basicamente pela junção do tronco 

envergado da esquerda com a pradaria horizontal da borda 

inferior. Esse minimalismo evoca uma estética oriental, o que 

faz sentido se considerarmos que o responsável pela 

concepção visual do filme foi um artista de origem chinesa, 

Tyrus Wong (THOMAS; JOHNSTON, 1995). A copiosidade 

em  Bambi  expressa-se mais nas gradações cromáticas do 

entorno pictórico, onde a multitude de folhas, ramos e galhos é 

traduzida em uma multitude de pinceladas e manchas, com a 

aparição apenas pontual de silhuetas mais definidas e 

organizadas em pequeno acúmulo (vide, novamente, as 

paisagens do prado). Essa variação tonal é explícita em cenas 
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como a da canção primaveril dos pássaros, onde se destacam as combinações cromáticas das 

flores e das próprias personagens. 

O deleite visual e o gracejo das caricaturas divide espaço, em 

ambos os filmes, com uma ambientação soturna, 

especialmente em  Pinóquio  que, como já mencionado, é 

constituído majoritariamente por cenas noturnas, o que 

resulta em imagens onde focos de luz são constantemente 

cerceados pelas trevas. Isso acontece mesmo em cenas 

cômicas como a do segundo encontro entre Pinóquio e a 

raposa João Honesto. Nesta enxergamos um foco de luz na 

parede do fundo, refletida na superfície de pedra ao modo de um holofote teatral. Contudo, 

ainda destacam-se na imagem zonas de sombra que se espraiam pelas beiradas, como no 

canto superior esquerdo onde a sombra surge da disposição e formato da parede (ainda que 

concomitante ao reflexo no suporte de pedra). Mesmo que justificada por um “acaso” da 

arquitetura, a sombra é onipresente no quadro e antecipa a ameaça dos antagonistas. 

Em  Bambi , o sombrio instala-se de maneira mais sutil, 

considerando os espaços clareados da narrativa. A sequência 

na campina é um ótimo exemplo disso e não somente pela 

atmosfera cinzenta do começo. Até nas cenas mais 

ensolaradas temos um constante contraste entre elementos 

sombreados da frente e um fundo iluminado, em consonância 

com a supracitada oposição entre o maior e menor nível de 

detalhamento nos planos próximos e distantes da paisagem. 

No primeiro quadro ao lado, as pedras e ramos da borda 

horizontal e o rochedo da lateral esquerda são vistos 

praticamente em contraluz em relação ao céu azul matinal, e 

no último plano, à direita, vemos um pedaço ensolarado da 

paisagem por onde passam os cervos dourados pela luz, em 

segundo contraste com as sombras da frente. Na segunda 

imagem, os ramos enegrecidos do campo e o próprio Príncipe 

da Floresta contrapõem-se à paisagem iluminada do último plano, de tons mais foscos e 
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quentes. A sombra torna-se até estratégica para a visualização da caricatura, no contraste 

marcado entre a caricatura mais escura e o cenário claro. 

Os sombreamentos perpassam portanto todo o 

longa-metragem e concedem uma nota sombria à 

ambientação (quase) pastoral da trama, que eclode em 

passagens dramáticas como o desfecho da sequência da 

campina, quando os animais fogem do caçador. No plano 

ao lado, a vegetação espessa e escurecida da frente traduz 

a ameaça do extracampo (o homem que se aproxima da 

pradaria), e o claro-escuro brilhoso sobre Bambi e as 

plantas do fundo realça a vulnerabilidade do cervo 

exposto “a céu aberto”. A cena posterior da luta entre os 

veados também apresenta uma ambientação 

definitivamente soturna, vide o quase ocultamento das 

personagens pela sombra, que dificulta a identificação de 

quem está perdendo ou ganhando a disputa - o que era o 

objetivo dos animadores na concepção da cena (Ibid, 

1995). O impacto dramático da cena também se deve à palheta de tons gradativamente 

infernais, que vai do azul e verde vibrantes ao roxo, rosa e vermelho. A luz colorida brilhosa, 

refletida parcialmente sobre os veados, acrescenta forte expressionismo à cena, além de 

monumentalizar as personagens masculinas que lutam pela fêmea. 

O soturno igualmente deriva da construção dos 

espaços cênicos, exemplificada em  Pinóquio  na 

abertura da última sequência com Stromboli. A 

princípio, a imagem incita uma imersão no cenário 

tridimensional, cujo ponto de fuga é a janela da 

caravana do cigano, de onde emana uma luz amarela 

vista em destaque no ambiente noturno chuvoso. O 

plano aproxima-se da concepção renascentista do 

quadro como uma “janela para o mundo”, onde o 

espectador é privilegiado com a visão exclusiva e inclusiva de uma cena e espaço. Mas antes 

que a câmera mergulhe na imagem em  zoom in , vultos de paredes, canos e colunas 
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interpõem-se contra o primeiro plano, nas duas laterais do 

quadro. Tratam-se das casas adjacentes à rua que dá acesso 

ao pátio situado mais abaixo, em um desnível do chão. A 

contraluz deixa os edifícios quase imperceptíveis, realçando 

o contraste com a paisagem de fundo, melhor iluminada. Por 

um lado, esses elementos impedem a incursão direta no 

cenário tridimensional, afastando o espectador do quadro e 

rompendo com a janela pictórica clássica. Por outro, eles 

envolvem o espectador na imagem, tragando-o no espaço 

pictórico. Em vez da paisagem restringir-se a um ponto 

afastado, para a contemplação “segura” daquele que a 

observa, ela irrompe nos primeiros planos, invadindo o 

espaço do espectador. A janela renascentista alia-se a uma 

janela barroca que maximiza o soturno e o pessimismo do 

longa-metragem. O universo fabuloso sombrio de  Pinóquio 

já não se encontra a uma distância confortável de nosso mundo. Pelo contrário, parece prestes 

a assaltá-lo, como o Cocheiro que, sequências depois, revela 

sua faceta diabólica aproximando-se da câmera em 

primeiríssimo plano. 

A dualidade da janela clássica/barroca aparece com 

frequência em  Pinóquio , sendo explícita no plano em que o 

Grilo Falante andarilho observa o interior da casa de Gepeto 

através de uma vidraça, e não por acaso ela é recorrente nas 

cenas envolvendo os vilões como a tomada aérea onde vemos 

João Honesto e Julião levando Pinóquio ao teatro de 

marionetes. Em  Bambi  essa janela barroca também aparece 

nos ramos, galhos e flores que interceptam constantemente o 

primeiro plano, por vezes quase ocultando as personagens, 

embora o filme encontre meios termos para continuar 

prestigiando as caricaturas e a encenação principal. Estas 

interferências da paisagem sobressaem-se em cenas como a que a corça e o filhote procuram 

um pelo outro após o sinal da chegada do caçador. Os ramos da frente destacam-se tanto ou 
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mais que as personagens e envolvem o espectador na zona de perigo. O contraste de escala 

com as personagens diminuídas no fundo (em especial Bambi) atesta a sua vulnerabilidade 

quanto à latente ameaça do caçador, e acrescente-se ainda a expressividade das cores, 

escurecidas na contraluz dos ramos. 

Pinóquio  e  Bambi  apresentam um enclausuramento 

cenográfico no qual não existe possibilidade de fuga. Na 

subjetiva de Pinóquio no término da sequência na caravana 

de Stromboli, as marionetes do cigano contrapõem-se à 

visão exterior fugidia da cidade. Nesta vemos um poste de 

luz à Magritte, mergulhado no ambiente nebuloso da 

chuva, numa imagem que parece tirada de um terror 

urbano inglês à Hitchcock como  O Inquilino  ( The Lodger: 

A Story of the London Fog , 1927). Portanto, se no interior da caravana encaramos os 

brinquedos enforcados de Stromboli, do lado de fora 

também não encontramos um lugar muito acolhedor, já 

que provavelmente lá se encontra o Jack Estripador. O 

desfecho da sequência da campina em  Bambi  apresenta 

uma imagem semelhante. Os cervos em fuga são isolados 

no feixe ensolarado do último plano e reduzidos à silhueta, 

com seus corpos refletindo dourados a luz. Eles 

contrastam com o primeiro plano bastante escurecido, de 

onde mal se distingue o formato das plantas. Assim como no quadro acima com Bambi 

desprotegido na campina, a sombra expressa a ameaça do extracampo que circunda e 

encurrala as personagens. Por outro lado, a zona de luz ao centro, teoricamente positiva, 

representa outra zona de perigo, pois é o lugar onde os cervos estão mais visíveis e expostos. 

Se a sombra não é um espaço convidativo, a luz tampouco oferece segurança e a única 

escapatória é a saída pelo extracampo esquerdo, fora do quadro.  

Em  Bambi , o enclausuramento é potencializado pela dinâmica campo/extracampo. Se 

em  Pinóquio  os vilões grotescos ainda aparecem em cena, concretizando a ameaça das 

sombras que circundam a luz, em  Bambi  a ação do caçador ocorre somente fora do quadro, 

longe da percepção das personagens e dos espectadores, embora tenhamos a sinalização da 

trilha sonora. Na icônica sequência da morte da corça, o assassinato acontece no extracampo, 
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uma vez que a câmera acompanha o filhote e deixa a mãe para 

trás (só escutamos os tiros). Desse modo, se a princípio o 

extracampo oferece um ponto de refúgio, ele se revela como o 

espaço mais perigoso da narrativa, justamente pelo que tem de 

imperceptível e imprevisível. A zona de segurança em  Bambi 

ainda é o interior do quadro, assim como o é o interior da casa 

de Gepeto em  Pinóquio , único refúgio possível no mundo 

perigoso da fábula (e essa ideia é igualmente evocada pelo motivo 

do foco de luz cerceado pelas sombras). Analisando, portanto, as imagens e narrativas, 

identificamos nos filmes um específico olhar sobre o espaço público e o privado, o fora e o 

dentro . O primeiro é o lugar do perigo e do grotesco, onde as personagens encontrarão a 8

morte, enquanto o segundo é o lugar de resguardo e proteção. Este, inclusive, é associado 

ocasionalmente a uma iconografia religiosa, vide, em  Bambi , o recanto escondido da corça e 

seu filhote que se assemelha ao motivo natalino da Natividade, no começo do longa. 

Como os outros dois filmes, as paisagens de  Mogli 

são bastante elaboradas e copiosas, no que se refere ao 

arranjo e diversidade de elementos, texturas, luz e 

sombra e cores. Elas ficam num meio termo entre os 

entornos texturizados de  Pinóquio  e os cenários quase 

abstratos de  Bambi . Os corpos da selva não chegam a 

se dissolver em manchas de cor e luz como na 

floresta dos cervos, o que implica numa fisicalidade 

mais acentuada dos espaços e elementos. O 

minimalismo de  Bambi  também cede lugar a uma 

abundância opulenta de cores, formas e superfícies, 

sobretudo nas cenas onde a mata é mais densa. Por 

outro lado, os cenários de  Mogli  não têm a mesma 

textura e materialidade dos quadros de  Pinóquio . Embora os 

elementos de maior escala e detalhe sejam modelações pictóricas densas, estas não são tão 

8  Isso se dá de forma mais literal em  Pinóquio , onde temos de fato a retratação de uma cidade e de espaços 
interiores e exteriores. Não obstante, como se percebe na análise acima, o olhar sobre a vila medieval é o 
mesmo dirigido à �loresta do cervos, embora em  Bambi  o cerceamento das personagens e seu refúgio num 
espaço localizado e apartado do corpo denso do bosque seja mais sutil. 
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concentradas ou sólidas como na paisagem medieval. Se  Pinóquio  lembra muitas vezes uma 

pintura a óleo ao estilo da escola holandesa ou barroca,  Mogli  já se parece com um livro 

infantil de gravuras onde as superfícies e arranjos são mais simplificados e bidimensionais, 

embora também existam elementos de grande elaboração pictórica como árvores de textura 

rachada e folhas aveludadas que refletem a luz.  

A janela barroca discutida acima aparece apenas pontualmente no longa-metragem. 

No geral, embora seja mais opulenta que a floresta de  Bambi , a selva indiana é restringida, na 

maioria dos enquadramentos, às beiradas do quadro ou aos últimos planos da paisagem, de 

maneira a   não interferir na visualização das personagens e da animação principal. A 

configuração teatral clássica dos espaços é mais onipresente no filme, mesmo nas cenas 

ambientadas no interior denso da mata, como na sequência da cobra Kaa onde os arranjos de 

galhos, folhas e ramos continuam concentrados nas laterais. Isso igualmente favorece o 

enfocamento nas caricaturas, pois sem as interferências da paisagem os desenhos ganham 

maior protagonismo na composição. A modelação pictórica do cenário também contribui para 

esse holofote, já que em  Pinóquio  os elementos sólidos altamente texturizados desviam a 

atenção dos desenhos principais.  9

A paisagem em si até possui certo 

protagonismo em momentos localizados do filme, 

como nos enquadramentos que mostram Mogli 

andando desolado na selva. A própria abertura do 

filme apresenta uma série de paisagens que 

antecipam os cenários principais da narrativa. Mas no 

geral, o filme privilegia a encenação das caricaturas, 

semelhante aos longas anteriores mas sem as interferências barrocas da paisagem, e até nos 

quadros em que a vegetação cresce pelas beiradas não se tem uma obstrução completa da 

cena principal. Na sequência dos elefantes, os troncos de árvore e as plantas rasteiras, quando 

não são pequenos demais para provocar uma grande interferência, não ocultam a abertura dos 

planos posteriores da paisagem, ao contrário da sensação de enclausuramento provocada nos 

9  Como relatado em  The Illusion of Life , uma das preocupações da equipe de animadores de  Mogli  era que 
a con�iguração dos  layouts  garantisse a visualização dos desenhos e encenações. Frank Thomas e Ollie 
Johnston contam, inclusive, sobre quando uma falha de comunicação entre os departamentos do estúdio 
levou à má execução de uma cena em que a mata densa da selva oculta a animação de Mogli correndo pelo 
cenário (THOMAS; JOHNSTON, 1995) 
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outros filmes. A fila indiana de elefantes que atravessa transversalmente o quadro também 

quebra com qualquer confinamento definitivo das personagens, sem que o ambiente se torne 

opressivo ou soturno como em  Pinóquio  e mesmo em  Bambi . O grotesco e expressionismo 

destes últimos também não é mais tão forte em  Mogli , com exceção talvez dos desenhos 

burlescos das personagens mais cômicas, embora estes não cheguem a um nível de disforme 

ou feio como em  Pinóquio . A selva indiana possui uma palheta mais quente e aconchegante 

até em comparação com a floresta iluminada de  Bambi  que tem, como vimos, sua boa dose de 

sombreamentos. Ainda que  Mogli  também trabalhe a oposição de corpos escuros e claros ou 

de zonas de luz e sombra, suas paisagens possuem um tom menos opressivo e mais pitoresco, 

em consonância com o humor despretensioso das caricaturas e da trilha sonora com jazz. 

Os três filmes ligam-se, entretanto, à contemplação propriamente fílmica destes 

cenários.  Pinóquio  e  Bambi  utilizam-se amplamente da chamada câmera multiplanos (câmera 

criada pelos técnicos do estúdio especialmente para a composição de quadros em 

profundidade) em complexos e alongados planos-sequência em que o filme mergulha nos 

espaços tridimensionais, atravessando as camadas do cenário. São estas sequências, inclusive, 

que abrem os dois longas-metragens, já entregando ao espectador o arroubo visual e técnico 

da obra.  Mogli  já não apresenta estas performances intrincadas da câmera, mas ele ainda 

investe na contemplação cinematográfica dos espaços, como quando a montagem concatena 

enquadramentos amplos da selva com outros mais fechados sobre as personagens, numa 

progressão do plano geral ao plano de conjunto que recorta a cenografia. O filme ainda possui 

breves momentos de  travelling  e  zoom  com que a câmera explora o espaço em movimento 

horizontal ou adentra na perspectiva, respectivamente.  

Tem-se nos longas a concepção de um mundo diegético colocado em contínua 

expansão e profundidade. As animações simulam um universo autônomo e preexistente à 

câmera que, por sua vez, só parece conseguir capturá-lo em fragmentos, embora, 

tecnicamente falando, se trate de paisagens feitas a lápis e pincel, exclusivamente para aquele 

quadro. Até as janelas barrocas atuam nesse sentido, especialmente em  Bambi  onde os 

elementos naturais “xeretas” do primeiro plano restituem a ambientação “indomada” da 

floresta, relativamente perdida na disposição teatral das clareiras e passarelas por onde as 

personagens atuam.  
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  3      ANIMAÇÃO E HISTÓRIA DA ARTE 

  3.1       The Illusion of Life  e  Walt Disney and Europe 

A animação Disney envolve uma produção elaborada de imagem que estabelece um 

diálogo direto com as artes eruditas e populares e as teorias da história da arte. Essa relação é 

perceptível sobretudo no que os filmes apresentam em sua configuração final, e é explicitada 

pelos relatos e descrições técnicas do livro que os próprios animadores do estúdio escreveram 

-  The Illusion of Life , de Frank Thomas e Ollie Johnston. Estes contam, por exemplo, que o 

estúdio promovia aulas de arte e desenho, dadas pelo instrutor da Chouinard’s Art Institute, 

Don Graham. Além do aprimoramento gráfico, elas promoviam estudos de anatomia e 

movimento a partir de modelos vivos e filmes  live-action  . Os assistentes de animação, 10

encarregados do refinamento das linhas dos  cartoons , também eram versados em artistas 

como Hans Holbein, Edgar Degas, Honoré Daumier e Leonardo Da Vinci, e aos responsáveis 

pela produção dos  layouts  eram recomendados conhecimentos em história da arte, arquitetura 

e vestuário. Alguns membros da equipe já possuíam uma formação artística antes de 

ingressarem no estúdio, como os ilustradores Kay Nielsen e Gustaf Tengreen e o animador 

Vladimir ‘Bill’ Tytla. E ao falarem sobre a grande fase do estúdio Hyperion, Thomas e 

Johnston mencionam Honoré Daumier como a principal referência do desenho Disney. 

A associação com a história da arte é portanto bastante evidente. Contudo, os 

animadores igualmente lidavam com um repertório popular de imagem, especificamente o 

desenho de caricatura veiculado em jornais e periódicos. Thomas e Johnston contam que Walt 

Disney preconizava que os desenhos fossem claros e objetivos, para que o público 

compreendesse rapidamente o propósito da cena. E embora o estúdio tenha sofisticado os 

seus símbolos visuais no decorrer dos anos, ele permaneceu priorizando uma composição 

sucinta de imagem cuja principal referência era o “desenho de  cartoon ”: 

The cartoon drawing always had been a very simple and direct graphic form, and 
whether it was for social comment or just amusement it had to present a very 
unified, single idea with nothing complicated, extraneous, or contradictory in its 
makeup. When the cartoon was transferred to film these elements still applied and 
nothing was drawn that was not part of the idea. (…) Walt took to this naturally, and 
if any of his staff introduced something wrong or confusing or vague, he was quick 
to notice and to educate the offender. Walt gradually added the more sophisticated 
graphic symbols of acting, presenting complicated ideas that had to be understood 
very quickly. (THOMAS; JOHNSTON, 1995, p.23) 

10  A Chouirnad’s Art Institute acabou sendo comprada por Walt Disney nos anos 50. Em 1961, a fusão da 
escola com o Conservatório de Música de Los Angeles deu origem ao California Institute of the Arts 
(CalArts), no qual se formaram vários cineastas e animadores que trabalharam em animações posteriores 
dos estúdios Disney dentre outras companhias de animação dos EUA (GABLER, 2009). 
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O estúdio recebeu vários artistas experientes em tirinhas de jornal, como Bill Cottrell e Joe 

Grant – o primeiro conhecido pela tirinha  Krazy Kat , de George Herriman, e o segundo pelas 

caricaturas satíricas no  Los Angeles Record . Eles foram aproveitados sobretudo em desenhos 

paródicos dentre outras figurações menos acadêmicas. É de Joe Grant, por exemplo, o  design 

grotesco da Bruxa Má de  Branca de Neve e os Sete Anões  (ALLAN, 1999). 

The Illusion of Life  apresenta os doze princípios da animação Disney e dois deles são 

bastante elucidativos sobre o estilo gráfico do estúdio: o princípio do  squash and stretch  e o 

do desenho sólido. O  squash and stretch –  em tradução livre, espremer e esticar – consiste no 

achatamento e distensão dos traços e volumes do  cartoon . É ele que concede a elasticidade e 

flexibilidade dos corpos de desenho animado, acentuando as poses e expressões das 

personagens numa configuração mais pungente. O  squash and the stretch  sustenta o princípio 

da exageração, o qual recomenda, como sugere o nome, o exagero no desenho das formas e 

das ações. Esses dois princípios foram os que melhor retomaram as formas dinâmicas e 

engraçadas da caricatura de jornal e do próprio  cartoon  animado em suas origens, 

considerando a irreverência dos traçados e a sua grande maleabilidade. 

Por outro lado, o princípio do desenho sólido prega que as personagens tenham peso, 

profundidade e equilíbrio. O ideal para os animadores Disney são o que eles chamam de 

corpos plásticos: corpos sólidos e tridimensionais, mas flexíveis o bastante para as demandas 

do  squash and stretch : 

Our main search was for an “animatable” shape, one that had volume but was still 
flexible, possessed strenght without rigidity, and gave us opportunities for the 
movements that put over our ideas. We needed a shape that was a living form, ready 
to move – in contrast with the static form. We used the term “plastic”, and just the 
definition of the word seemed to convey the feeling of potential activity in the 
drawing: “Capable of being shaped or formed, pliable.” (THOMAS; JOHNSTON, 
1995, p.68) 

 
Os animadores também mencionam  a preocupação de Walt Disney pela anatomia. Em 

oposição aos corpos de borracha dos desenhos antigos, as personagens deviam apresentar 

ossos, músculo e gordura, mesmo com o formato engraçado do corpo de caricatura. A 

anatomia também passou a condicionar os movimentos do  cartoon : se antes as personagens 

apenas aumentavam o comprimento do braço para pegar algum objeto distante, agora elas 

faziam um movimento complexo mobilizando todo o seu corpo, dado que a anatomia impedia 

um alongamento tão excessivo. 
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O desenho sólido é seguido do princípio do apelo. Este recomenda uma qualidade de 

design  que torne o desenho mais interessante e palatável ao espectador. Em geral, os 

animadores Disney recomendam, mais uma vez, que o  design  visualize o essencial: “A weak 

drawing lacks appeal. A drawing that is complicated or hard to read lacks appeal. Poor 

design, clumsy shapes, awkward moves, all are low on appeal” (Ibid, p.68). Mas um desenho 

livre de complicações não é sinônimo de um desenho sem complexidades. O apelo também 

implica um arranjo dinâmico de formas e proporções, e jamais um desenho simplificado. 

Compreendemos melhor o que os animadores entendem por 

apelo analisando as duas imagens que Thomas e Johnston 

usam para exemplificar esse princípio, ainda que elas sejam 

colocadas como meras ilustrações do texto. A primeira é um 

desenho prévio da bruxa Malévola de  A Bela Adormecida 

( Sleeping Beauty , 1959). O desenho apresenta uma dinâmica 

ascendente de linhas verticais que monumentaliza a 

personagem, além de recursos copiosos como o contraste entre 

preto e vermelho nas camadas do figurino (preto e roxo no 

desenho do filme) e o jogo entre as linhas ondulosas da personagem e a linha vertical reta de 

seu cajado mágico. A segunda imagem é o esboço dos cozinheiros italianos de  A Dama e o 

Vagabundo  ( Lady and the 

Tramp , 1955). Mais 

encorpados, seu desenho é 

bastante solto, considerando 

o formato dos rostos, narizes 

e bigodes e as mãos e 

barrigas desproporcionais do 

mais gordo. A abundância de linhas curvas e o 

formato esférico das cabeças e panças, somados ao 

panejamento dos chapéus e aventais, torna o conjunto bastante sinuoso, como se o desenho 

fosse imbuído de movimento no próprio plano das linhas. Há também um contraste formal 

entre o cozinheiro mais gordo e o magricela.  
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Os desenhos mostram, portanto, uma relação entre forma e  pathos   que é anterior à 11

construção diegética do filme, ao contrário inclusive do que dizem Thomas e Johnston 

quando estes circunscrevem a animação Disney à relação de 

técnica e personagem. E embora essa discussão esteja ausente 

em  The Illusion of Life , o tratamento das cores é igualmente 

fundamental para este  pathos , em acréscimo à configuração 

das linhas. Em relação, por exemplo,  ao  design  das 

personagens, temos o exemplo do gato Fígaro de  Pinóquio . O 

rosto branco rosado do bichano e sua “barriga” de pelo branco 

contrastam com o pelo preto do resto do corpo. As patinhas, a ponta da cauda e até os pelos 

que saem das orelhas também são tingidos em branco, em segundo contraste com o preto. Há 

uma dinâmica cromática de preto e branco que deixa a personagem visualmente estimulante e 

deleitosa, para além do arranjo das linhas como o tufo de 

pelo branco do peito e a moldura curva do rosto de pera.  

Os desenhos Disney também se valem de 

iconografias eruditas da história da arte, como demonstra 

Robin Allan em seu livro  Walt Disney and Europe . O 

autor, por exemplo, identifica na vila medieval de 

Pinóquio  um visual norte-europeu, especificamente 

germânico, dada a decoração dos espaços interiores e a 

arquitetura urbana  . Segundo Allan, a principal referência 12

dos ilustradores do estúdio foi a Rothenburg ob der Tauber, 

cidade medieval da Bavaria, restaurada e preservada até 

hoje para fins turísticos (ALLAN, 1999) (a casa de Gepeto 

e seus arredores assemelhar-se-iam, especificamente, ao 

espaço Plönlein and Siebersturm e ao Hotel Altfrankische 

Weinstube ). O autor faz várias associações entre  Pinóquio  e 13

11  O termo aqui utilizado se refere à palavra grega denotativa de emoção e drama, não a um conceito 
�ilosó�ico especı�́ico, como desenvolvido por autores como Nietzsche ou Descartes. 
12  Na decupagem, identi�icamos elementos italianos além dos germânicos, como as garrafas de vinho 
envoltas em vime na casa de Gepeto. 
13  Allan não é muito feliz na exempli�icação dessa in�luência. A referência à cidade medieval da Bavaria é 
uma interpretação interessante, mas as semelhanças entre ela e a cenogra�ia do �ilme são um pouco 
genéricas – ao menos considerando as fotogra�ias escolhidas pelo autor. A imagem acima foi selecionada 
do site Pinterest por demonstrar melhor a associação entre os cenários. 
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um repertório europeu de imagens. Os rochedos da Ilha dos Prazeres, por exemplo, são 

comparados às barreiras de pedra das ilustrações de Gustave Doré para o  Inferno  de Dante. 

Allan também faz referências a um 

imaginário literário e teatral: para o 

autor, o Cocheiro e o menino 

Espoleta assemelham-se às 

personagens grotescas de Charles 

Dickens, e a raposa João Honesto e 

o gato Julião seriam parentes 

próximos de Volpone e todos os 

doutores charlatões da  Commedia dell’Arte 

(ALLAN, 1999). 

Como já sugere o título, o livro de Allan aborda a incorporação de imagéticas europeias nas 

animações Disney. O autor conta que o estúdio recebeu muitos artistas versados em arte 

europeia, como o professor Don Graham das aulas de arte, o ilustrador Gustaf Tenggren 

(principal responsável pela concepção visual de  Pinóquio ) e, principalmente, o desenhista 

Albert Hurter, nascido na Suíça. Especialista na humanização de objetos inanimados, foi 

Hurter quem introduziu aos artistas do estúdio os trabalhos de Wilhelm Busch, Hermann 

Vogel e Heinrich Kley. Ele ajudou a desenvolver o estilo ilustrativo infantil dos desenhos 

Disney, retomando aspectos do grotesco e do gótico e até as estéticas do simbolismo e do  art 

noveau . Segundo Allan, os 

animadores foram igualmente 

inspirados por dois grandes 

ilustradores europeus, sobretudo no 

desenho de bichos antropomórficos: 

Honoré Daumier, admirado pelas 

paródias visuais e exagerações com linha e 

massa, e Gustave Doré, cujo melodrama, 

fantástico e macabro caíram no gosto da equipe de artistas (Ibid, 1999). 

É por essa via que Allan interpreta  Pinóquio . Para ele, os elementos joviais 

americanos do filme não conseguem suplantar uma atmosfera de solidão e desespero, 

amparada pela ambientação europeia sombria dos cenários. Essa atmosfera noturna seria 
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evocada principalmente nas imagens onde um foco de luz é envolto por um espaço de trevas 

(motivo também identificado na decupagem acima): 

The loneliness of the protagonists is echoed by the emptiness of space on the screen. 
The characters are largely held in spotlight or streetlight or firelight while darkness 
surrounds them. Crowds – children going to school, spectators at the puppet show 
and the delinquent boys on the rampage at Pleasure Island – are seen only briefly, at 
a distance, on the periphery or in silhouette. This does not mean an empty screen. 
Rather it is filled with a rich texture of artificial or alien life; the clockwork toys, 
marionnetes and fish stimulate but cannot replace living reality (...). The image of 
light surrounded by darkness is paramount from the opening shot of the diminutive 
cricket in a spotlight on a shelf of books, to the final shot of the magic wishing star 
shining out of a black sky. (ALLAN, 1999, p.69) 

 
Pinóquio  também evocaria, na análise de Allan, uma tradição 

europeia de teatro, dada a frequente iluminação artificial das 

cenas e as entradas e saídas da montagem, onde a tela é limpa 

para o desenvolvimento da cena seguinte. Os cenários 

convincentes em três dimensões também evocariam o 

princípio teatral da suspensão da descrença, importante para o 

convencimento do público. Mesmo o teatro europeu de 

marionetes seria referenciado pelo filme, em detalhes como o 

chapéu tirolês de Pinóquio, semelhante ao da marionete austríaca de Linz, uma das únicas 

que sobreviveram das antigas companhias ambulantes de teatro. O autor também identifica 

referências ao melodrama vitoriano, em cenas como a do Cocheiro na taberna com a raposa e 

o gato. As protagonistas do filme são associadas a personagens do teatro moralista medieval, 

Pinóquio sendo o Inocente ou o Homem Comum, o Grilo Falante, o Conhecimento, Gepeto, o 

Bondoso e a Fada Azul, Deus ou o Anjo. Os vilões também representariam alguns dos Sete 

Pecados Capitais, como Preguiça e Orgulho (ALLAN, 1999). 

As análises de Allan, no 

entanto, podem ser colocadas em 

outra perspectiva se 

considerarmos a decupagem do 

filme. A vida artificial que cerceia 

as personagens, por exemplo, 

proporciona pela diversidade de 

figuras um efeito bastante lúdico. Em vez de fortalecerem a solidão dos protagonistas por 

serem apenas imitações de vida, como o autor coloca, os brinquedos e animatrônicos de 
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Gepeto e a multitude de peixes no oceano criam um rico conjunto de elementos e texturas que 

enriquecem o universo de fantasia e brinquedo do longa-metragem. Os corpos e elementos 

cenográficos, paralisados ou em movimento, não são somente figuração: eles também são 

imbuídos de apelo, para pegar um termo dos animadores, complementando o gracejo gráfico 

e cromático das caricaturas principais. O supracitado contraste de linha e cor entre “atores” e 

cenografia torna-se um fator importante nesse sentido considerando a apreciação visual do 

filme, pois se todos os elementos de cena fossem tonalizados como as personagens, o 

desenho seria cromaticamente exaustivo. 

A animação também afirma 

várias vezes o seu caráter 

cinematográfico, 

concomitante às referências às 

artes plásticas e ao teatro, 

como Allan muito bem 

identifica. O espaço do 

tablado é realmente evocado com bastante 

frequência pela configuração sugestiva dos cenários e pela referência a elementos como o 

holofote circular de luz (e uma das sequências do filme se passa justamente num teatro). 

Contudo, esse tablado é simultaneamente subvertido pelas constantes sugestões de um 

extracampo pelos enquadramentos da câmera, o que impede a plena circunscrição das 

personagens nesse espaço. As dinâmicas de espaço e luz, a perspectiva acentuada dos 

cenários e os movimentos laterais da câmera (que funciona tal qual um agente de 

mise-en-scène ) colocam esse palco em latente expansão ao construírem uma tensão entre o 

visto e o que está prestes a ser visto. A copiosidade de enquadramentos, alternados entre 

planos próximos e abertos, 

também implica uma 

“visualização cinematográfica” 

das performances, mesmo nas 

cenas onde o espaço teatral é 

bastante presente. 

A referência 

cinematográfica aparece em outro motivo 
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imagético do longa-metragem: o quadro dentro do quadro, imagem recorrente nos filmes 

silenciosos e falados.  Pinóquio  dispõe de vários emolduramentos internos, dos mais 

explícitos – aberturas de janelas e gravuras de livro – aos mais indiretos – as vigas e pilastras 

da casa de Gepeto ou do vagão de Stromboli que emolduram os espaços internos. Esse 

quadro dentro do quadro evoca a ilustração do livro infantil, vide a cena de abertura onde o 

Grilo começa a narrar a história usando a gravura de um encadernando velho de capa de 

couro. Em cenas como os créditos de abertura, estes emolduramentos chegam a assumir um 

formato circular que remete ao motivo da luneta mágica, bastante caro ao repertório visual do 

cinema silencioso.  

 

Contudo, até as molduras são igualmente subvertidas pelas sugestões de extracampo: o 

cenário interno ou externo ao emolduramento prolonga-se além do quadro, subvertendo 

qualquer circunscrição ou enquadramento definitivo (e isso quando o emolduramento em si 

não é totalmente frontal, como na segunda imagem acima). 

A cena de abertura também é bastante simbólica nesse 

sentido, quando a câmera adentra a gravura do livro, 

“tridimensionalizando” a figura chapada na transição para o 

flashback  e tomando-a como ponto de partida para um 

complexo plano-sequência no qual o quadro é expandido 

indefinidamente pelas laterais. A ilustra ção do 

livro torna-se assim cinematográfica. 

Portanto, coexistem em  Pinóquio 

repertórios variados das diferentes artes, além 

de uma mistura de motivos imagéticos 

europeus e estadunidenses, por vezes 

reunidos na mesma caricatura ou 
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arranjo cenográfico. Esse é outro argumento central da análise de Robin Allan que identifica 

os “americanismos” do longa-metragem. Em  Pinóquio , por exemplo, o chapeuzinho tirolês 

do boneco contrapõe-se ao topete preto vistoso do seu cabelo. Esse topete seria a marca 

registrada dos heróis americanos “caipiras” como Tom Sawyer, Will Rogers e Elvis Presley. 

Allan também vê referências ao próprio Mickey Mouse nos olhos grandes, covinhas e 

sorrisos largos da personagem, além das luvas brancas com três marquinhas nas costas 

(também usadas pelo Grilo Falante, João Honesto e Julião  ) (ALLAN, 1999). 14

Outro americanismo seria a Fada Azul. Ao contrário das figuras 

etéreas das ilustrações europeias, a Fada Disney é quase uma 

mulher de carne e osso, maquilada e penteada conforme os 

padrões de beleza da época. Robin Allan identifica na 

personagem uma referência velada às estrelas de Hollywood, em 

especial a Vênus Platinada Jean Harlow. “The Blue Fairy is sexy 

– her voice has a fruitness absent from 

Snow White, and her body language refers to the sex goddess of the 

thirties who had died in 1937” (ALLAN, 1999, p.86). A figura mágica 

do conto de fadas cede lugar à mulher sexualizada da indústria cultural, e 

a estrela dos desejos de onde a Fada aparece ganha uma outra conotação: 

a estrela dos desejos sexuais. E tal como a Rainha Má de  Branca de 

Neve e os Sete Anões , a Fada Azul representa a mulher que amedronta o 

patriarcado por seu poder e mistério. (ALLAN, 1999) 

No entanto, o principal vínculo com os EUA se daria com o Grilo 

Falante – no original em inglês, Jiminy Cricket, termo que era um jargão 

popular da época. Robin Allan vê a personagem como uma mistura de W. 

C. Fields e Charlie Chaplin, o primeiro pela arrogância e autoconsciência 

do inseto, o segundo pela imagem do herói andarilho  . Para o autor, o Grilo é o elemento 15

contemporâneo inserido na fábula medieval europeia. Embora as referências não sejam tão 

14  As luvas brancas com marquinhas é um acessório muito comum nos desenhos animados, embora ela 
apareça em outros �ilmes além de animações Em  O Gabinete do Dr. Caligari  ( Das Cabinet des Dr. Caligari. , 
1920), por exemplo, a personagem-tıt́ulo aparece usando essas luvas. 
15  Poderıámos igualmente associar à personagem o ator e cineasta Buster Keaton. As acrobacias do inseto 
na casa de Gepeto e em outros espaços lembram os números arriscados do comediante, ainda que 
também referenciem o número circense. A mesma associação pode ser feita com a personagem Fıǵaro, na 
cena em que o gato abre a janela de Gepeto. 
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evidentes hoje em dia, a personagem faz uso de vários jargões americanos dos anos 30, 

incluindo o  hit  musical  Little Man, You’ve Had a Busy Day . Na cena em que escala os 

cordões de Pinóquio, por exemplo, o Grilo imita os condutores de elevadores das lojas de 

departamento da época ( “Going up!” ). Allan também compara a 

personagem com Gepeto. O carpinteiro, um velho pedante 

refugiado em sua loja, representaria o mundo europeu em toda sua 

graça, nostalgia e pitoresco, ao passo que o Grilo seria o agente 

americano que invade esse espaço, apropriando-se dos objetos 

para sua bel diversão e necessidade (Ibid, 1999) – e, podemos 

acrescentar, de maneira muito irreverente, vide a sem cerimônia 

com que ele se aquece na lareira ou a maneira lúdica com que converte um serrote num 

trampolim e um violino em corda-bamba. 

O autor ainda faz outras ligações. A raposa 

e o gato, associados à  Commedia dell’Arte , 

retomariam ao mesmo tempo personagens da 

literatura estadunidense, como o Duque e o Rei de 

Huckleberry Finn  de Mark Twain. O ianque Grilo 

Falante, por outro lado, também teria um pé na 

tradição europeia de contadores de história, 

especificamente os ministreis e narradores andarilhos 

que remontam a Homero. Até a cenografia da vila 

medieval incorporaria diferentes imagéticas, apesar da forte referência geográfica europeia. A 

perspectiva acentuada das ruas da cidade e a textura quebradiça dos detalhes evocam, 

segundo Allan, as perspectivas angulosas de Thomas Hart Benton e as paisagens de 

brinquedo de Grant Wood – dois pintores estadunidenses. A concepção desse cenário veio de 

Gustaf Tenggren, ilustrador que pesquisava arte comercial americana e as influências de 

Hollywood na produção visual, em acréscimo aos seus conhecimentos sobre a academia 

vitoriana de pintura e Arthur Rackam, Edmund Dulac e Rudolf Bauer. (Ibid, 1999) 

Embora a análise de Allan restrinja-se a uma identificação iconográfica, ela é útil para 

pensarmos associações e conceitos trabalhados a partir da decupagem do filme. Os 

enquadramentos fechados nas cenas do Grilo Falante contemplam não só a personagem, mas 

os objetos ao seu redor. Esse conjunto cenográfico lembra as pinturas de natureza-morta, 
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considerando a disposição e agrupamento dos objetos e o detalhamento pictórico das texturas 

e superfícies. A inserção do Grilo Falante nesse espaço e as caricaturas esculpidas em alguns 

objetos concedem uma nota lúdica à natureza-morta solene, o que também possui ecos na 

história da pintura se lembrarmos de quadros como  A raia 

( La raie , 1728) de Chardin. Neste, o gato preto invadindo 

a mesa (talvez indo pegar algumas ostras) e a raia 

sorridente na parede dão um tom anedótico à cena (para 

não mencionar o grotesco da raia com as tripas de fora), 

contrário à sobriedade usual da representação dos objetos 

e materiais. 

Mas em  Pinóquio , o Grilo Falante não é apenas uma 

anedota, mas um outro estilo de imagem. Ainda que o desenho 

harmonize cromaticamente com a cenografia, o Grilo destoa do 

conjunto por ser uma caricatura quase diametralmente oposta à 

figuração acadêmica da natureza-morta. Há um carisma e uma fofura no inseto que o 

distingue mesmo dos objetos com desenhos engraçados em sua superfície. A personagem 

também dispõe de um desenho mais gráfico, considerando 

os contornos pretos bem vibrantes que se destacam do 

conjunto cromático. O espaço figurativo de fundo europeu 

é assim ocupado pela caricatura, e especificamente pela 

caricatura americana, uma vez que o desenho referencia 

um repertório iconográfico estadunidense (vide a 

incorporação na personagem do andarilho chapliniano e 

do “novo-rico” americano). O próprio estilo de desenho 

remete muito mais ao  cartoon  plástico e vibrante dos EUA do 

que às caricaturas de um Doré ou Daumier (ao menos numa comparação direta, sem 

considerar as influências dos últimos no desenvolvimento do primeiro). E pela  mise-en-scène, 

vemos que há uma relação de poder entre essas imagéticas: a caricatura americana 

apropria-se jocosamente dos objetos e espaços da natureza-morta europeia, vide o plano em 

que o Grilo se acomoda no violino com os pés levantados e as meias furadas.  

Certos repertórios europeus de imagem também ganham novos significados no filme 

estadunidense.  Pinóquio , um romance moderno do final do século XIX, é representado na 
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cena de abertura do filme como um encadernado velho de couro, ao lado de outros romances 

modernos -  Alice no País das Maravilhas  e  Peter Pan  - também figurados como livros 

medievais decorados. O livro medieval dá outro estatuto a 

essas histórias modernas, sobretudo se considerarmos que 

os encadernados suntuosos da Idade Média eram livros 

religiosos. Há neste caso uma transposição do valor 

iconográfico sagrado ao objeto secular moderno que 

ganha aos nossos olhos um novo status, e o mesmo pode 

ser pensado em relação a todas as apropriações do cânone 

erudito da história da arte, que vão muito além de um 

complexo de inferioridade, como usualmente é pensado nas relações entre EUA e Europa . 16

Em termos de retórica de imagem, a animação Disney possui duas “cartas na manga”. 

Como diria Frank Thomas e Ollie Johnston, o desenho de caricatura possui um forte  apelo 

com um público familiarizado a tirinhas de periódicos, livros ilustrados e  cartoons  de 

animação. Esse desenho engraçado conversa com um repertório visual da cultura de massa e 

garante a comunicação com um escopo amplo de espectadores, e isso sem considerar a 

referência simultânea a repertórios do cinema e teatro popular. Mas essa caricatura é também 

aprimorada por um desenho acadêmico que preza pela tridimensionalidade e complexidade 

das formas. Não se trata de qualquer  cartoon , mas de um desenho sofisticado que dialoga 

com uma história da arte reconhecida, de fundo europeu. Esse repertório canônico de imagem 

junta-se à iconografia da  pop culture  como um argumento de autoridade, pois eleva a 

animação Disney ao patamar de criação artística, no sentido convencional do termo. 

Domina-se portanto a imagética europeia para a elaboração de um produto diferenciado. 

 

  3.2       Honoré Daumier e o desenho Disney: uma comparação 

Sendo Honoré Daumier a principal referência dos animadores Disney, cabe aqui uma 

breve comparação entre a obra do caricaturista francês e os desenhos do estúdio. A caricatura 

de Daumier possui uma sofisticação plástica e narrativa com a qual o desenho paródico ganha 

16  A junção de repertórios cênicos e visuais europeus e estadunidenses também pode ser avaliada sob o 
contexto da imigração europeia para os EUA. Segundo Robin Allan, na virada do século XIX para o XX, 27% 
dos cidadãos estadunidenses tinham descendência alemã, o que signi�ica que muitos artistas que vieram a 
trabalhar nos estúdios Disney, dentre outras companhias de cinema, possuıám uma herança cultural de 
fundo europeu. Além disso, outro �luxo de imigrantes chegou ao paıś nos anos 30, em consequência da 
ascensão dos regimes totalitários na Europa (ALLAN, 1999) 
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uma notável dimensão física e psicológica. O princípio de 

tridimensionalidade, em especial, norteou os trabalhos do artista desde o 

início de sua carreira, como mostra a famosa série de retratos-charge feita 

nos anos 1830 para as revistas  La Caricature  e  Le Charivari . Os retratos 

eram caricaturas de deputados da assembleia legislativa francesa, na 

época do reinado de Luís Filipe. Segundo Alexandre Ragazzi, elas tinham 

como modelo pequenas esculturas de argila feitas pelo próprio Daumier, 

que ajudavam-no com questões técnicas como luz, sombra e 

profundidade, e que não foram oferecidos para o comércio ou os Salões 

(ao contrário, por exemplo, dos bustos-charge de Jean-Pierre Dantan) 

(RAGAZZI, 2004). Essa referência escultórica é evidente em desenhos 

como o do Marechal Soult, no qual o “relevo” da superfície do rosto 

lembra em muito a modelação de uma peça de argila.  

Nisso, Daumier alinhava-se a práticas reconhecidas da história da 

arte, vide o igual uso de esculturas para a criação de obras bidimensionais pelos artistas do 

Renascimento (Ibid, 2004). Além dos bustos, Daumier produziu outras duas esculturas nos 

anos 1850 - o  Ratapoil  e os relevos  Os Fugitivos , ambos 

desvinculados em sua concepção original da produção periódica de 

caricaturas (Ibid, 2004). Mas se os demais desenhos e pinturas não 

possuem essa “referência escultórica” tão explícita como no Marechal 

Soult, eles mantêm uma expressiva tridimensionalidade e volumetria 

quanto à representação dos corpos, sem mencionar a profundidade 

dos espaços da cena. Em  Le grand escalier du Palais de Justice 

(1860-64), por exemplo, percebemos sob a toga do advogado a 

saliência da barriga pomposa e da perna esquerda que dá o próximo 

passo, ambos sugeridos pelos claros-escuros do tecido preto. A 

profundidade de campo valoriza a escadaria do título e 

monumentaliza a personagem, com as sombras do corrimão da 

esquerda ajudando a definir a dimensão do espaço.  

Bruce Laughton prestigia a produção paralela de aquarelas e pinturas a óleo, com o 

objetivo de mostrar como o Daumier litógrafo e o Daumier pintor-desenhista eram o mesmo 

artista. No entanto, Laughton enxerga na obra do caricaturista um dilema entre uma produção 
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popular e erudita de arte. Daumier teria desejado o reconhecimento das belas artes e dos 

circuitos conceituados da arte culta, mas suas condições financeiras, a popularidade como 

caricaturista e o engajamento com o cenário político moderno (não acolhido pelos Salões) o 

teriam “prendido” aos desenhos e litografias feitos para a imprensa. Laughton enxerga esse 

impasse na aquarela  L’Artiste en face de son oeuvre  (1860-63). Apesar da usual associação da 

personagem-título ao pintor Daubigny, Laughton lê a caricatura como uma auto-projeção de 

Daumier e sua crise particular: 

The problem facing this artist is whether to pursue traditional themes of ‘history 
paintings’ that would make a name for him in the Salon, or to exhibit contemporary 
genre themes that were also popular with the public but of minor importance as high 
art. (...) The crux of the problem is that the modern artist - that is to say, Daumier - 
is left to his own devices as to how to function creatively. (LAUGHTON, 1996, 
p.51) 

 
O estilo gráfico/formal de Daumier também refletiria nesse sentido o dilema artista dos 

Salões/artista moderno, a julgar pela caricatura que busca a sofisticação plástica de um David 

ou Delacroix (e sofisticação material, considerando as técnicas de guache, aquarela e carvão, 

aplicadas junto aos desenhos). Mas será que essa estética realmente deriva desse dilema? 

Apesar do real envolvimento do caricaturista com as “belas-artes” e suas tentativas de 

incursão e reconhecimento nos Salões (vide a produção paralela de pinturas a óleo), a sua 

proposta não teria sido uma união entre dois mundos, no sentido inclusive de uma 

provocação, em vez do complexo clichê do artista frustrado?  

O próprio  L’Artiste en face de son oeuvre  provoca essa leitura. 

Em um primeiro relance, a personagem parece uma estátua 

clássica de mármore, dado o corpo robusto esbranquiçado e 

aparentemente nu (só uma observação demorada da imagem 

percebe os panejamentos da roupa e os contornos das mangas). 

Embora o desenho realmente sugira uma melancolia no cenário 

vazio do ateliê e no claro-escuro dramático sobre o corpo da 

personagem (potencializado pela luz estourada que irradia da 

janela à esquerda), há também uma ironia no artista engessado 

que tornou-se ele próprio uma obra de arte. A obra 

contemplada do título não é as pinturas que sequer vemos, 

mas seu criador, e a caricatura ao estilo clássico evocaria justamente a produção erudita de 

arte da qual a personagem é representante. Daumier parece propor então uma conjugação 
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entre as belas-artes e a produção popular de imagens, e nisso ele foi de 

encontro à efervescência política de seu tempo, para além da redoma dos 

Salões, se lembrarmos do alcance popular de seus trabalhos e dos temas que 

estes tratavam sob fortes retóricas visuais (retóricas herdadas da história da 

arte).  17

É evidente o paralelo entre a obra de Daumier e os desenhos Disney, 

como se constata na decupagem dos filmes e nos relatos dos trabalhadores do 

estúdio. Em  The Illusion of Life  vemos que até os métodos de desenho dos 

animadores remetem às técnicas de Daumier e seus contemporâneos. Ao 

relembrarem a produção de  Bambi , Frank Thomas e Ollie Johnston 

mencionam esculturas móveis sintéticas de filhotes de cervo que auxiliavam 

o estudo da anatomia do animal e do agenciamento específico desta 

em sua movimentação. As esculturas foram baseadas nos desenhos do 

artista Rico Lebrun, que foi contratado pelo estúdio para dar aulas sobre anatomia de veados 

(Thomas e Johnston contam que o artista trouxe a carcaça de um cervo para analisar cada 

camada de pele e músculo). Não seria incoerente comparar as estátuas dos veados com os 

bustos-charge de Daumier, já que ambos 

serviram de modelo para um desenho 

bidimensional tecnicamente preciso.  

Existem, é claro, diferenças fundamentais 

entre os desenhos Disney e as caricaturas 

de Daumier. Estas, primeiramente, 

parecem modelações pictóricas com 

gradações de cor e claro-escuro. A linha 

gráfica, naturalmente, é bastante 

expressiva nas gravuras e litografias da imprensa, e 

mesmo nas aquarelas os contornos a caneta são 

fundamentais para a definição das fisionomias e 

17  Até Bruce Laughton admite nas entrelinhas a possibilidade de outra perspectiva sobre a vida e obra de 
Daumier. Após a re�lexão sobre  L’artiste en face de son oeuvre , o autor menciona desenhos posteriores com 
o mesmo tema do artista e sua obra onde as personagens já não apresentam a melancolia da aquarela. 
Laughton pergunta se nesse meio tempo Daumier não teria sofrido uma virada psicológica que o fez 
tomar outra posição. 
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expressões das caricaturas. Contudo, as figuras são formadas no geral por composições 

cadenciadas de imagem onde os corpos parecem modelados por lances cromáticos e 

claros-escuros, vide, por exemplo,  Le connoisseur  (1860-64) onde a estrutura corpórea da 

caricatura é praticamente moldada pelos jogos de luz e sombra, sobretudo no braço e perna 

esquerdos. Esse efeito pictórico aparece mesmo nas litografias em que a linha é mais 

presente. No exemplar da série  Les bons bourgeois  (1874), por exemplo, a concentração de 

linhas pretas no último plano sugere uma zona de sombreamento que contrasta com os planos 

e elementos esbranquiçados da frente (a tela do pintor e seu traseiro empinado e a modelo de 

mãos atadas), e a superfície da poltrona à direita é igualmente cortada por zonas de luz e 

sombra.  

Nas animações Disney, os claros-escuros e gradações 

cromáticas restringem-se aos entornos. As personagens, como 

vimos, são desenhadas com um tracejado preto forte que molda 

toda a estrutura de seus corpos, e as cores, geralmente vibrantes e 

chapadas, são comportadas por esse tracejado, sendo praticamente 

isoladas da linha de superfície. Elas sequer respondem à luz 

ambiente e tampouco emulam texturas (panejamentos de roupa, 

por exemplo, são sugeridos pelo contorno). As nuances ou 

gradações cromáticas aparecem apenas em detalhes como 

bochechas rosadas de carmim, com exceção de cenas dramáticas 

como a comentada luta dos cervos em  Bambi  onde o 

claro-escuro é aplicado sobre o corpo dos veados . Esse estilo 18

gráfico liga os desenhos Disney ao repertório de caricaturistas estadunidenses como W. W. 

Denslow, o qual é bastante conhecido pelas ilustrações de  O Mágico de Oz , de Frank Baum. 

Segundo Robin Allan, Denslow antecipou a estética dos  cartoons  americanos, marcados por 

esse contorno gráfico forte. 

A segunda diferença entre Disney e Daumier reside no tratamento dos cenários. Estes 

têm um papel não menos importante nas obras do caricaturista francês. Na aquarela  La Gare 

Saint-Lazare  (1863-68), a ambientação da cena exerce um impacto profundo na imagem, 

18  Foi somente em �ilmes posteriores, do �inal dos 80 em diante, que os  cartoons  começaram a apresentar 
um sombreamento natural sobre seus corpos, na pós-produção dos desenhos realizada por intermédio de 
programas de computador como o CAPS (Computer Animation Production System). 
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considerando as proporções góticas do  hall  de recepção. A amplitude do cenário, as 

passagens de luz entre os portais da entrada e o contraste com o interior escuro 

monumentalizam o episódio corriqueiro dos burgueses aguardando o próximo trem 

(LAUGHTON, 1996). Já na 

litografia  Bouderie conjugale 

(1847), a disposição (ou 

mise-en-scène ) das 

personagens na paisagem 

maximiza o drama da 

narrativa, junto à ampla 

profundidade de campo que 

torna a briga do casal um motivo sublime. Mas 

os entornos de Daumier ainda possuem uma 

função essencialmente cenográfica. Em todas as 

imagens apresentadas (com exceção de  La Gare Saint-Lazare ), os cenários não interferem na 

visualização da personagem ou da cena principal. Mesmo os entornos mais elaborados como 

a escadaria em perspectiva de  Le grand escalier du Palais de Justice  ou a parede com 

quadros de  Le conoisseur  não se destacam mais que a personagem, estando justamente em 

função dele (no caso do último, até os elementos variados do fundo são vistos em menor 

definição, a favor das figuras da frente). Em suma, eles não prejudicam a narração. 

Nas animações Disney, a configuração dos cenários 

também busca subordinar os entornos à encenação das 

personagens, garantindo a clara visualização da 

mise-en-scène . Contudo, é marcante a justaposição dos 

cartoons nos cenários e a descontinuidade entre estas 

imagens, como comentado acima. Al Hirschfeld, na ocasião 

do lançamento original de  Pinóquio , criticou esse aspecto do 

filme - em suas palavras, o uso de caricaturas contra cenários 

realistas: “Animated drawings have in common with most cooperative arts the problem of 

presenting a unified picture (...) In  Pinocchio  this problem has not been honestly met” 

(HIRSCHFELD, 1940 apud KAUFMAN, 2015, p.279). Embora a ideia de cenários realistas 

seja contestável, a crítica do artista tem a sua razão. Os filmes Disney apresentam em cada 
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quadro dois estilos muito diferentes de imagem, nem sempre tão harmoniosos um com o 

outro (é a paleta que geralmente liga as caricaturas com o entorno). Em  Pinóquio , a extrema 

sofisticação dos cenários compete com o desenho igualmente elaborado das personagens, e 

estas desapareceriam no ambiente copioso se não fossem as diferenças de traço e cor. É como 

se o filme contivesse uma disputa interna entre imagens (imagens americanas e imagens de 

fundo europeu), que resulta não raro em certa poluição visual.  19

A valorização dos entornos justifica-se entretanto pelo apelo iconográfico da 

paisagem. Os filmes Disney reconheceram a expressividade dessas imagens, para além da 

mera função cenográfica, e o valor agregado pela tradição pictórica da paisagem que vai de 

Turner e Constable aos paisagistas do rococó. Nisso, embora seu foco seja a  mise-en-scène 

das personagens,  Pinóquio  não hesita em dedicar planos-sequências inteiros à contemplação 

da vila medieval, além de vários enquadramentos amplos que evidenciam o entorno quase 

mais do que as caricaturas, sobretudo nas cenas com personagens pequenas como o Grilo 

Falante. Em  Bambi , as paisagens são praticamente personagens autônomas da narrativa, por 

protagonizarem pequenas sequências do longa-metragem como aquela em que contemplamos 

a queda das folhas de outono. A própria abertura do filme apresenta um demorado 

plano-sequência em que vemos apenas a floresta escura enquanto a câmera faz um 

movimento vagaroso de imersão na perspectiva, o que, aliado ao coral de fundo, dá um 

aspecto quase religioso à cena.  

 

Essas passagens pontuam a história principal, constituindo uma narrativa a parte, mas 

até nas cenas protagonizadas pelos animais, as paisagens, ou os elementos associados a elas, 

“roubam a cena”, como na sequência  Little April Shower . Nesta, os planos iniciais com 

Bambi e sua mãe dispersam-se em outras imagens da chuva na floresta, e pouco a pouco 

19  Pinóquio  ainda consegue ser bem-sucedido nessa harmonização. Filmes posteriores como  A Bela 
Adormecida  demonstram melhor esse problema. 
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corpos silenciosos da natureza (musicados pela trilha sonora), como plantas, córregos e as 

próprias gotas de chuva, contempladas em câmera baixa, tornam-se as verdadeiras estrelas do 

musical. Não nos esqueçamos, por fim, das janelas barrocas que tanto em  Pinóquio  quanto 

em  Bambi  interferem 

momentaneamente na 

visualização da cena. No 

geral,  Bambi  apresenta 

uma melhor conjugação 

entre caricaturas e cenário 

em cenas como a chegada 

do Príncipe da Floresta na pradaria, em que a 

majestade do cervo é reiterada pelas árvores monumentais que o emolduram no centro e pela 

luz solar refletida em seu corpo e nas árvores mais próximas ao primeiro plano. O mesmo se 

dá quando o cervo contempla seus súditos do alto: a autoridade do Príncipe é reiterada pela 

câmera alta que contempla, junto à personagem, os veados na pradaria abaixo, e a contraluz 

sobre o cervo ainda o solidifica contra o lusco-fusco das bordas superiores da imagem. A 

sombra e a aguda profundidade de campo terminam por monumentalizá-lo e em função do 

lugar de prestígio que ele ocupa na paisagem.  

Mas a diferença mais evidente entre Disney e Daumier, que serviria até a um 

contra-argumento à associação entre os desenhos, é o conteúdo ideológico das imagens. Além 

das críticas ácidas ao governo francês (que lhe custaram a censura e a prisão), Daumier 

produziu diversas paródias da burguesia francesa e de tipos específicos como  connaisseurs  e 

advogados. Ele também foi responsável por imagens-denúncia como a famosa litografia  Rue 

Transnonain, le 15 Avril 1834  (1834), referente ao massacre no bairro operário de 

Saint-Martin (LAUGHTON, 1996), e a pintura a óleo  Le wagon de troisième classe  (1862), 

com seu retrato melancólico da classe trabalhadora. O discurso anti-burguês perpassa 

igualmente na forma. A respeito dos desenhos ulteriores de saltimbancos e artistas de circo, 

Bruce Laughton comenta:  

Paula Hayes Harper opines that since Daumier’s own career as a caricaturist had 
placed him in the category of an  amuseur , there is a good possibility that he made a 
connection in his mind between his activities and the clown’s. He had used a Pierrot 
figure as a metaphor for Louis Philippe bringing down the curtain on the Chamber 
of deputies in 1834, and we have already noticed the group of caricaturists, working 
for  Charivari  in 1839, represented as a  Parade  on an outdoor stage (...). In the late 
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1860s the journal  Charivari  itself was symbolized by a figure of a clown, cynically 
watching the world deteriorate. (LAUGTHON, 1996, p.129) 

 
Naturalmente, a identificação de Daumier com os saltimbancos ocorreu em uma fase 

posterior de sua carreira, e não se aplica diretamente aos seus primeiros trabalhos nos anos 

1830. Não obstante, ela concede outro significado à escolha do artista pelas caricaturas, para 

além de motivos práticos como as condições financeiras que o levaram à profissão nos 

jornais. As personagens e desenhos cômicos, mesmo em imagens sofisticadas de aquarela e 

carvão, reconectaram o caricaturista aos artistas populares da rua e do circo, marginalizados 

pela sociedade e reprimidos pela polícia. A caricatura não foi somente um recurso retórico 

para as massas, mas a preservação do Pierrot nas imagens públicas da crescente sociedade 

burguesa e industrial (e um Pierrot também com antecedentes na história da pintura, se 

lembrarmos do palhaço melancólico de Antoine Watteau).  

Até a referência escultórica das caricaturas possuiria um significado ideológico. 

Segundo Bruce Laughton, a escultura encontrava-se em desvantagem na época de Daumier: 

Sculpture was notorious in the nineteenth century for being worst possible medium 
through which to achieve public success and acclaim; the materials were hideously 
expensive and the working conditions arduous, and costly also in terms of renting 
studio space. So if Daumier as a painter was a solitary fellow, many of his sculptor 
friends were probably still more isolated from success. (LUAGHTON, 1996, 
p.149-150) 

 
Desse modo, ao evocar uma produção escultórica em seus desenhos, Daumier talvez não 

estivesse apenas interessado em uma sofisticação técnica ou em uma apropriação da tradição 

pictórica, mas também na recuperação de uma fatura artística já em decadência no final do 

século - ao menos considerando a produção à margem de artistas consagrados como Rodin. A 

recuperação indireta da escultura torna-se simbólica ao referenciar outros artistas 

marginalizados na sociedade e talvez ainda mais desconhecidos pelo público. 

O tributo aos saltimbancos é frequente na história do cinema. A referência mais 

conhecida é o Carlitos de Chaplin, mas os exemplos variam de Keaton a Renoir, de Bergman 

a Fellini, e lembremos que o primeiro cinema era vinculado a atrações mambembes como o 

circo e o teatro de variedades (COSTA, 2005). Os desenhos Disney e as primeiras animações 

em geral igualmente referenciaram os espetáculos populares, na ligação direta com o número 

dos  lightning sketches  (CRAFTON, 1993), na apropriação de personagens famosas de 

quadrinhos e tirinhas de jornal (Ibid, 1993) ou na referência às coreografias, pantomimas e 

humor corporal do vaudeville (THOMAS; JOHNSTON, 1995). Em  Pinóquio  essa figura 
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burlesca e chapliniana aparece no Grilo Falante e na raposa e o gato, além do próprio teatro 

de marionetes do vilão Stromboli e das performances de comédia e musical que permeiam a 

narrativa. Entretanto, as composições e iconografias e a subsequente retórica de imagem 

servem primordialmente aos interesses de uma indústria cultural, e como vimos na janela 

clássica/barroca, as imagens Disney amparam um discurso burguês que é justamente o oposto 

do que Daumier acreditava e defendia. Os desenhos sofisticados do  cartoon  objetivam um 

produto único e tecnicamente admirável, que conquiste espectadores empáticos a caricaturas 

e receptivos à forma canônica tridimensional.  

Não recaiamos contudo no papel de inquisidores do Mickey Mouse e tampouco na 

ingenuidade de pensar que Hitchcock ou Billy Wilder não pensavam em retóricas de imagem. 

Sendo os filmes de animação um trabalho essencialmente coletivo, a proposta estética e 

comercial de Walt Disney não pode ser associada a todos os artistas empregados pelo estúdio 

e, por consequência, a todas as suas criações. Mesmo no filme politicamente problemático 

havia a possibilidade de criação de algo autêntico ou, se não superior, tão forte quanto a 

ideologia conservadora das narrativas, em ocasião desta diversidade de autorias. 

 

  3.3       Sobre a Paisagem 

Segundo Mitchell, a paisagem é um  medium  de expressão cultural. Mais do que uma 

representação fiel da natureza, ela é uma forma simbólica vinculada a significações culturais 

e práticas de comunicação. O autor compara a paisagem com o dinheiro por ambos 

integrarem um sistema de valor de troca, vide, por exemplo, o custo adicional que uma bela 

vista agrega a uma viagem à Nova Zelândia ou aos Alpes Suíços. Dos pacotes de turismo aos 

cartões postais e álbuns fotográficos, a paisagem possui um duplo papel como mercadoria e 

símbolo cultural, o que a torna objeto de práticas fetichistas de consumo e mercado. No 

entanto, ela oculta o seu valor ideológico na representação realista e supostamente neutra da 

natureza. Na paisagem, a natureza é um cenário livre de qualquer corrupção da sociedade 

ocidental, como um Jardim do Éden não maculado pela metrópole ou pelo capitalismo. 

At the same time, that it commands a specific price, landscape represents itself as 
“beyond price”, a source of pure inexhaustible spiritual value. “Landscape”, says 
[Ralph] Emerson, “has no owner”, and the pure viewing of landscape for itself is 
spoiled by economic considerations. (MITCHELL, 2002, p.15) 
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Como a paisagem não é uma mera ilustração, ela agrega um significado ou mínimo apelo 

imagético a um longa-metragem, e isso não apenas em relação aos filmes Disney mas ao 

cinema como um todo. Cabe então discutir a sua agencialidade nas animações do estúdio. 

  3.3.1      Cenografia teatral 

Para Hans Belting, os críticos de arte jamais compreenderam o porquê de Alberti 

considerar a pintura uma “janela aberta por onde se vê a  historia ”. A  historia  de Alberti não 

consistia, segundo o autor, apenas no enredo de uma cena, mas na própria composição 

pictórica apresentada à maneira de um palco. Ou seja, a relação entre imagem e espectador na 

perspectiva albertiana teria como referência o teatro, e mais exatamente, o teatro que 

estabelece uma separação física entre espectadores e palco para a projeção de um mundo 

diegético isolado, acessado somente através do olhar. (BELTING, 2011) 

No renascimento, a técnica da perspectiva já era 

utilizada nos cenários dos teatros, nos chamados palcos em 

perspectiva. Nestes não existia uma interação entre os fundos 

e os atores, uma vez que os cenários restringiam-se à 

representação de espaços arquitetônicos segregados da 

encenação principal. Assim, o público via simultaneamente a 

performance dos atores em primeiro plano e o cenário 

estático em perspectiva do fundo. Essa contemplação dupla 

foi incorporada por alguns pintores da época, como 

exemplifica Belting com o quadro  Il bagno di Bathsheba 

(1549), do veneziano Paris Bordone. Na imagem, o primeiro 

plano com Bathsheba, suas criadas e o jardim contrasta 

abruptamente com a paisagem urbana em profundidade, como se o quadro contivesse duas 

imagens diferentes em uma. O único elo de ligação entre primeiro plano e fundo é a figura de 

Davi ao longe, espiando o banho. 

Considerando a relação entre a perspectiva e o espaço fictício teatral, não é de se 

estranhar a utilização da primeira no cinema e particularmente nos filmes Disney. Como 

vimos, os espaços diegéticos das animações constantemente evocam a imagem do palco, seja 

por emolduramentos internos ou referências indiretas a holofotes, tablados e cortinas, seja 

pela concentração de espaços vazios no meio do quadro, deixados para a performance das 

personagens. Estes palcos são potencializados pela profundidade de campo, que cede o 
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espaço necessário para a encenação das caricaturas e distanciamento mínimo entre elas e o 

cenário de fundo. O supracitado contraste entre o desenho gráfico vibrante das personagens e 

a composição pictórica matizada dos entornos ecoa a dualidade ator e cenário dos palcos do 

renascimento. Assim como estes separavam o fundo da performance, nos filmes não há uma 

integração plena entre as caricaturas e o entorno, praticamente autônomos um em relação ao 

outro. Isso não impede o livre deslocamento das personagens na perspectiva, como atestam os 

planos em que as caricaturas se movimentam do 

fundo ao primeiro plano e vice-versa. Ainda assim, 

é evidente a sobreposição de uma imagem sobre a 

outra. 

O palco albertiano, no entanto, não é a única 

referência possível de cenografia para os filmes 

Disney. Como informa Belting, no século XVII 

inicia-se no teatro uma inédita interação entre 

atores e cenário. Aos espaços estáticos começam a 

se opor fundos móveis e truques de óptica que celebram 

o potencial ilusório da visão, tragando impiedosamente 

o espectador para o mundo de fantasia do palco. E como 

no renascimento, a pintura refletiu essa nova concepção de 

espetáculo, vide os afrescos do pintor jesuíta Andrea 

Pozzo nos quais, segundo Belting, os espectadores 

abandonam o espaço da igreja para mergulharem no plano 

ilusório do teto. Se nos palcos em perspectiva o olhar era 

um agente privilegiado, em função do qual a imagem era 

construída num espaço a parte, no teatro barroco ele é 

profundamente desestabilizado. Este palco também está presente em  Bambi  e  Pinóquio , na 

janela barroca que perturba a contemplação voyeurista dos cenários e performances, 

explicitando o liame entre palco e plateia e adentrando invasivamente o espaço do espectador. 

Os filmes Disney, portanto, unem em suas imagens duas referências de teatro e, 

consequentemente, dois modos de interação entre espectador e palco. 
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  3.3.2      Olhar, paisagem e imperialismo 

Segundo Belting, a perspectiva representa não apenas um cenário mas o olhar daquele 

que se defronta diante da imagem. E em sentido inverso, o olhar retratado na imagem 

subentende a presença de um observador: 

The new perspective brings the observing subject into the picture by bringing his 
gaze into it. The subject in this sense does not have to appear as the picture’s subject 
in the other sense, as the person portrayed (although it is no accident that the 
individual portrait was invented at the same time). Rather, the subject is already 
present whenever a painting depicts a gaze, one that the viewer takes to be his own 
gaze. (BELTING, 2011,, p.211) 

 
Na perspectiva, portanto, o olhar do espectador sobre a cena é colocado 

em evidência na imagem, mesmo sem a sua representação literal na 

mesma. É nesse sentido que Alberti elabora a metáfora da pintura como 

uma janela, dada a alusão da imagem a um observador colocado diante 

de uma abertura. Na janela pictórica, o acesso ao que se encontra do 

“lado de fora” só é possível através do olhar do observador, como no 

palco renascentista, e a cena ou paisagem é construída 

consequentemente em função desta visada. Por outro lado, o olhar 

do espectador parece se libertar das limitações físicas do seu corpo 

no percurso imersivo feito na paisagem em profundidade, e não por acaso, a perspectiva tem 

como símbolo o emblema de Alberti: um olho desincorporado, com asas nas pálpebras. 

(BELTING, 2011) 

Isso acontece num momento de transformação do papel da percepção no 

conhecimento epistemológico ocidental. Teóricos como Roger Bacon e John Peckham 

(inspirados, segundo Belting, na teoria óptica de Abu Ali al-Hasan Ibn al-Haytham ou 

Alhazen) passam a defender a importância dos sentidos, e em especial da visão, na obtenção 

do conhecimento sobre o mundo. A consequência nas artes foi a exaltação do olhar do ser 

humano sobre a natureza e o seu aperfeiçoamento, considerando o uso do cálculo matemático 

e das relações proporcionais entre corpos e objetos para a representação exata do mundo 

natural. Este preciosismo, diz Belting, advém de um sujeito que busca um domínio pleno das 

coisas de sua realidade, e é nesse sentido que a perspectiva dá ao espectador a posição 

necessária para ele tomar posse de um mundo agora convertido em imagem. Voltando ao 

emblema de Alberti, este rivaliza com o antigo olho de Deus, antes o único olhar onipresente 

possível sobre o mundo (Ibid, 2011). 
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Isso nos leva ao que Mitchell escreve sobre o olhar predatório da paisagem. O autor 

menciona Jay Appleton e a conexão que este faz entre a fórmula da paisagem e o olho do 

predador que escaneia o espaço como um campo estratégico. “The standard picturesque 

landscape is especially pleasing to this eye because it typically places the observer in a 

protected, shaded spot (a “refuge”), with screens on either side to dart behind or to entice 

curiosity, and an opening to provide deep access at the center”. (MITCHELL, 2002, p. 16). A 

paisagem é um fenômeno global intimamente ligado aos discursos do imperialismo, 

sobretudo a produção europeia dos séculos XVIII e XIX. A representação idílica da natureza 

incorpora a idealização fantasiosa do colonizador sobre a terra, além de seu olhar dominador 

sobre ela (MITCHELL, 2002).  

 

 

Se lembrarmos dos famosos panoramas de Urbino produzidos na corte de Federico de 

Montefeltro, veremos que a perspectiva não se distancia desse olhar imperialista. Pelo 

contrário, ela é talvez a imagem que mais potencialize a visão do colonizador. De fato, 

Belting relata que no teatro de corte absolutista, a visão em perspectiva do palco era exclusiva 

ao camarote do soberano, sendo um privilégio do olhar do governante. Além disso, a 

separação entre espectador e paisagem, subentendida no quadro albertiano, também 

simbolizaria uma cisão entre espaço público e privado que Belting considera um momento 

pivotal na história do olhar ocidental.“The interior was the location of the subject, the exterior 

the location of the world, from which the ego withdrew in order to observe it” (BELTING, 

2011, p.244).  
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A paisagem em perspectiva protagoniza planos-sequências inteiros em  Pinóquio  e 

Bambi . Embora a maioria dos quadros não tenha a perspectiva unifocal albertiana, eles 

apresentam ampla profundidade de campo, o que é explícito nos planos-sequência em que a 

câmera mergulha nas camadas da imagem até enfocar um elemento ou personagem 

específico. O olhar dominador da paisagem é implícito neste sobrevoo sobre o espaço. Com 

ele desbravamos o mundo de fantasia numa posição privilegiada, como se fôssemos o olhar 

albertiano onipresente que agora se locomove em todos os sentidos imagináveis.A 

perspectiva igualmente se destaca nos enquadramentos gerais “estáticos” que interrompem ou 

introduzem as cenas de diálogo para contextualizarem a cena. Nestes quadros o entorno 

tridimensional relativamente se sobressai em relação às caricaturas, seja os cenários 

texturizados de  Pinóquio  ou as atmosferas impressionistas de  Bambi .  

Sendo a paisagem o  medium  de um olhar predatório sobre o espaço, os cenários em 

perspectiva dos desenhos Disney constituem outro recurso retórico de forte apelo aos 

espectadores. Além de contempladores do espaço diegético, estes tornam-se donos do mesmo 

ao apropriarem-no com seu olhar. A perspectiva ainda coloca este espectador nas imagens do 

filme, quando subentende a presença do observador para o qual o cenário se desdobra em três 

dimensões, e nisso tem-se uma representação indireta do próprio público no longa-metragem. 

A paisagem ainda encerra um valor simbólico se lembrarmos do teatro absolutista de Belting: 

os espectadores do filme, antes colocados nos piores assentos do teatro, agora desfrutam de 

uma visão privilegiada do espetáculo, antes reservada ao camarote real. 

A sofisticação técnica associada à paisagem também aumenta o seu apelo imagético 

no filme. Mitchell mostra como as narrativas da teoria da arte apresentam a história da 

paisagem como um processo de emancipação da mesma da literatura. De acessório 

meramente ilustrativo, a paisagem teria se tornado uma produção autônoma de pintura e um 
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ato de livre contemplação da natureza. Nisso ela também teria se libertado de fórmulas 

simbólicas ou convencionais de representação, a favor de uma transcrição naturalista do 

mundo. Essa narrativa é uma variação do discurso positivista/colonial da modernidade 

ocidental: o ocidente vê-se livre das convenções e superstições dos povos atrasados da 

colônia, ao perceber o mundo como um lugar uno e natural, adequadamente representado pela 

pintura de paisagem (MITCHELL, 2002). 

De acordo com Belting, a perspectiva surge num contexto inédito de aliança entre arte 

e ciência, em que a primeira se torna uma espécie de ciência aplicada ao utilizar os métodos 

recém descobertos pela óptica. Foi assim que a arte começou a se livrar do estigma de 

produção artesanal, alcançando os círculos acadêmicos. A técnica foi consolidada por artistas 

como Lorenzo Ghiberti e Piero della Francesca que introduziram a teoria contemporânea da 

óptica na literatura sobre a arte. O segundo, em especial, desenvolveu um complexo esquema 

geométrico, em que a perspectiva e os demais métodos matemáticos constituíam a ferramenta 

ideal para se contornar as fraquezas do olho humano e estabelecer uma representação exata 

da natureza. (BELTING, 2011). É como se a perspectiva se tornasse portanto um selo de 

garantia da precisão e fidedignidade da imagem, em um contexto de grande otimismo sobre o 

poder do cálculo e do homem. 

A paisagem, e em especial a perspectiva, possui desse modo um status imagético 

muito forte. Sendo um gênero supostamente autônomo da pintura, livre das convenções 

arcaicas da linguagem figurativa, ela pertence ao alto pedigree das belas artes, ostentando o 

prestigiado título de “ art pour l’art ”. E mesmo que nos filmes os cenários sirvam para a 

contextualização das narrativas, o que retira essa autonomia absoluta da imagem, o seu apelo 

iconográfico ainda agrega um valor simbólico à animação, como se a paisagem deixasse os 

filmes mais “chiques”. A perspectiva, por sua vez, como método historicamente ligado a um 

ideal de precisão matemática, reforça o apelo dos filmes como produção tecnicamente 

elaborada de imagens. Ela é um argumento de autoridade pois seu uso sugere que os 

desenhos foram produzidos com técnicas complexas de figuração e a alusão a um trabalho tão 

intrincado já constitui uma retórica favorável à recepção da obra pelo público. 

Mitchell convida-nos a reavaliar o papel da paisagem não só nos filmes Disney mas 

em Hollywood como um todo. Para o autor, os gêneros clássicos e românticos da paisagem já 

foram exauridos nas artes plásticas oficiais, e as convenções de paisagem dos séculos XVIII e 

XIX integrariam agora um repertório  kitsch  utilizado em pinturas amadoras, cartões postais e 
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pacotes de turismo. Mas isso não significa que a 

paisagem perdeu o seu antigo prestígio. “Landscape 

is now more precious than ever - an endangered 

species that has to be protected from and by 

civilization, kept safe in museums, parks, and 

shrinking “wilderness areas”. Like imperialism 

itself, landscape is an object of nostalgia in a 

postcolonial and postmodern era (...)” (MITCHELL, 

2002, p.20). O cinema hollywoodiano pode ser 

considerado outro reduto saudoso desse  medium 

imperialista, agora utilizado por um império em 

franca instabilidade desde 1929. Isso vale sobretudo 

para as narrativas exóticas ou pitorescas 

ambientadas em cenários africanos, orientais e 

latino-americanos. Disney em si já oferece uma filmografia generosa sobre esse tema, dos 

filmes da política de boa vizinhança realizados nos anos 40 a títulos como  Mogli - O Menino 

Lobo  e  O Rei Leão . Os contos de fada do estúdio oferecem nesse sentido uma interessante 

visão sobre a relação entre EUA e Europa, dado que o olhar dominador da paisagem sobre as 

pradarias africanas é semelhante ao que se volta para o cenário medieval pré-industrial, 

contemplado com seu amplo grau de excentricidade e anacronismo. 

Mitchell, no entanto, ressalta que o imperialismo não é um fenômeno tão simples: 

Imperialism is (...) a complex system of cultural, political, and economic expansion 
and domination that varies with the specificity of places, peoples, and historical 
moments. It is not a “one-way” phenomenon but a complicated process of 
exchange, mutual transformation and ambivalence (Ibid, p.09) 

 
O imperialismo não é livre de tensões e ambiguidades. A resistência do colonizado ao 

colonizador ainda é uma possibilidade, inclusive nas imagens oficiais do império como a 

paisagem. Mitchell dá o exemplo de pinturas neo-zelandesas produzidas no séc. XIX, durante 

o domínio inglês. Contra a interpretação de que elas apenas reproduziriam as convenções da 

pintura europeia, Mitchell identifica elementos que desestabilizam a visão colonial sobre a 

terra e, principalmente, sobre os povos maori.  

Em  Distant View of the Bay of Islands  (1827), de Augustus Earle, uma estátua maori é 

colocada na lateral direita do quadro, no espaço usualmente reservado a estruturas verticais 
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que demarcam a transição entre cenário e espectador. A 

lateral do quadro é um ponto de amparo para o 

observador da imagem e é justamente neste local que 

Earle instala uma figura desconhecida e estranha, que 

encara o espectador. A estátua, segundo Mitchell, 

corresponde a figuras maori que guardavam territórios 

considerados sagrados. No quadro ela parece de fato 

interditar a paisagem de fundo, defrontando-se com o 

viajante europeu que está prestes a entrar nela. Para 

Mitchell, a figura manifesta a percepção maori sobre a paisagem, em contraste com a cena 

romântica do homem branco e seus companheiros explorando o campo. Isso constituiria uma 

sutil perturbação nas convenções europeias de representação, ou, nas palavras do autor: “an 

encounter that leaves us in an odd, disturbing, liminal space, the threshold between two 

cultures” (Ibid, p.27). O olhar predatório da paisagem de Jay Appleton também não é 

inteiramente acatado por Mitchell, pois segundo este o quadro também pode representar o 

olhar escondido da vítima. 

De acordo com Belting, a pintura como visão de uma janela 

começou a ser contestada durante o século XVII, em paralelo às 

supracitadas transformações na relação entre espectador e palco. Se 

antes o espectador olhava de dentro para fora da janela agora era o 

mundo exterior que começava a interpelá-lo. O quadro  Homem 

olhando através de uma janela  ( Oude man in venster , 1653) de 

Samuel van Hoogstraten, por exemplo, subverte a convenção 

renascentista de ocultamento da moldura pictórica (não a moldura 

material) ao colocar uma janela como tema principal da imagem. 

Nela vemos a cabeça de um homem barbado, que nos encara, 

descreve Belting, com um olhar de súplica, como que pedindo 

ajuda para sair do quarto. A parede de pedra ao redor reforça a ideia de um espaço bloqueado 

ao espectador, que agora se encontra do lado de fora. Belting também cita a crescente 

produção de pinturas sobre espaços interiores, como o quadro  Visão de um corredor  ( De 

pantoffels , 1670), também de Hoogstraten. O desvio do olhar para esse outro espaço implica 
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um outro sujeito observador: o que se volta para si próprio, em 

interioridade quase absoluta (BELTING, 2011).  

A visão também é reavaliada pela teoria do conhecimento. 

Agora é a razão humana que obtém o verdadeiro julgamento sobre as 

coisas, uma vez que a visão é vulnerável à percepção enganosa dos 

sentidos. Descartes é uma figura bastante representativa desse 

momento, vide sua afirmação de que é a mente que vê e não o olho 

(Ibid, 2011). Belting identifica uma interessante continuidade entre a 

arte atrelada à verdade científica e a que promove os truques ilusórios 

da fantasia. A câmera obscura, criada para demonstrar o percurso 

dos raios de luz e produzir imagens acuradas e impessoais, logo foi 

convertida em um instrumento de entretenimento, originando a 

lanterna mágica. Segundo Belting, no período barroco a multidão assombrava-se com os 

efeitos visuais que a câmera obscura conseguia elaborar, e foi assim que a tecnologia dos 

acadêmicos e cientistas se transformou em um “ peep show ” das massas, predecessor do 

próprio cinema de animação. 

Belting mostra que o próprio Alberti tinha ressalvas à 

aplicação do cálculo geométrico na imagem. Ele admitia, 

por exemplo, que o esquema visual de linhas e ângulos 

retos enclausurava a superfície do quadro como uma 

gaiola, e que era necessário que o artista escapasse desse 

efeito de cela por meio de desvios à geometria 

rigidamente aplicada, como distorções nas arestas, 

perspectivas curvilíneas e visões bifocais. “(...) an 

unbridgeable gap remained between the  process  of seeing 

( visio ) and the visual image in perspective ( pictura ), not 

least because art was concerned with images and not in search of new evidence for 

perception. As a result art’s alliance with science was of limited duration” (BELTING, 2011, 

p.172). Até Piero della Francesca, que tão fervorosamente empregava as ciências 

matemáticas, teria antecipado o maneirismo barroco em obras como a  Flagelação de Cristo 

( Flagellazione di Cristo , 1455-60) onde a janela albertiana é dividida em dois palcos, com 

cada um contendo uma cena diferente situada em um tempo-espaço particular.  
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Os desenhos Disney demonstram muito bem essa conversão da técnica em 

instrumento do lúdico. Nos supracitados planos-sequências de  Bambi  e  Pinóquio , os 

sobrevoos da câmera na paisagem também lembram o percurso de uma criança explorando 

um quarto de brinquedos ou um parque de diversões. A sequência do despertar da vila em 

Pinóquio , em particular, assemelha-se aos livros interativos em que uma gravura vai se 

desdobrando em outra, tal como a câmera que adentra nas vielas e portais da cidade, e essa 

referência é explícita na sequência de abertura onde o filme literalmente mergulha na gravura 

de um livro. A composição dos quadros também não adota, como já comentado, uma 

perspectiva rigorosamente linear, mas visões bifocais e percursos curvilíneos compatíveis 

com as recomendações do próprio Alberti.  

A janela que se volta para o espectador e o olhar como percepção ilusória do mundo 

também são invocados pelas janelas barrocas do primeiro plano. Concomitante à visão 

imersiva da paisagem em perspectiva, o cenário interpela os espectadores ao se desdobrar 

para frente, tal como o homem barbado de Hoogstraten que se dirige aos observadores do 

quadro. Em  Pinóquio , essa interpelação é literalmente feita pelo Grilo Falante nos momentos 

em que este interage com a plateia, e tanto em  Bambi  quanto em  Pinóquio , a câmera subjetiva 

nas cenas com diálogos, pela qual assumimos a visão de uma personagem, suscitam a 

comunicação direta do espectador com as caricaturas “além da janela”, que parecem olhar 

para nós. Assim, o mundo diegético do desenho inverte a lógica da janela voyeurista, 

inclusive a favor da ambientação soturna dos filmes, uma vez que o mundo grotesco e 

imprevisível da fábula parece se tornar mais palpável. 

Mas o que significa essa simultaneidade do olhar predatório da paisagem e do assalto 

da janela barroca? Mitchell nos dá uma resposta ao mostrar que a paisagem é um campo de 

forças em que mesmo a representação imperialista do mundo pode ser surpreendida pela 

intervenção de uma segunda imagem, a qual, justamente, o elemento invasivo que depõe 

contra uma narrativa de colonizados inteiramente passivos à ação do colonizador. Não 

queremos com isso dizer que os filmes Disney são uma resistência ao imperialismo, mas a 

janela barroca das animações sugere um desvio a uma estética de dominação que 

consequentemente desestabiliza as implicações ideológicas que esta possui. Ao mundo 

pitoresco da fábula, visto no conforto do camarote real, opõe-se um elemento pernicioso que 

transforma a paisagem  kitsch  e pitoresca em um brinquedo desmontável, para não dizer o 
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começo de um pesadelo. Esse desvio resulta de uma estética barroca que é outra referência 

possível dos artistas do estúdio versados em história da arte. 

 

  3.4       Estética barroca: expectativas e contradições 

Belting considera a chamada mônada barroca (grosso 

modo, um estado/imagem de plena clausura) o ápice da 

interiorização do observador albertiano, agora encerrado 

numa cela sem janelas ou qualquer outra abertura para o 

mundo exterior. O autor se equivoca, no entanto, em 

associar ao barroco, como este foi pensado por Gottfried 

Wilhelm Leibniz, uma separação entre dentro e fora, 

uma vez que no barroco, tudo está absolutamente 

enclausurado. O claustro torna-se a condição do ser no 

mundo e na mônada não há qualquer abertura, pois 

apenas existe o dentro.  

Em verdade, essa clausura já existia na janela albertiana, 

mas nesta ainda temos a ilusória sensação de acesso ao 

mundo exterior pela contemplação imersiva da 

perspectiva. Esse princípio de onividência, como vimos, subentende um olhar dominador 

sobre a paisagem, dado que a janela albertiana atende ao olhar 

do rei. Contudo, no barroco a autoridade real e eclesiástica, 

ancorada na iluminação ou desígnio divino, entra em crise 

quando os homens percebem que Deus os abandonou. Se 

ainda há alguma hierarquia possível no mundo, ela agora é 

regida pelos homens profanos do absolutismo, que não por 

acaso serão guilhotinados séculos depois. No barroco, não 

existem visões privilegiadas do mundo pois todos 

encontram-se imersos em um universo de puro caos e 

maneirismo, onde as coisas não se definem pela sua 

essência mas pelas transformações sofridas ao longo do 

tempo e espaço. O barroco é o espaço do oprimido ou, no 

mínimo, o espaço onde o nobre reconhece a presença do 
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oprimido e descobre a submissão de todos os homens à imprevisibilidade do mundo, da vida 

e da morte. (DELEUZE, 2012) 

A janela barroca corrompe, portanto, a contemplação onividente do império, como se 

a terra se voltasse contra o seu dono, e é significativo que essa imagem apareça nos filmes 

Disney analisados. Mas além da janela do primeiro plano, outros elementos visuais dos 

longa-metragens remetem à estética barroca, como esta é apresentada por Gilles Deleuze em 

sua análise da filosofia de Leibniz no livro  A dobra . As gradações de luz dos cenários 

pictóricos, bastante chamativas em alguns planos, remetem às telas barrocas de fundo escuro, 

nas quais o claro e o escuro são valores não excludentes que se diluem continuamente um no 

outro (Ibid, 2012). As texturas da paisagem, tão expressivas em  Pinóquio , também lembram 

as texturas da dobra barroca, as quais são, segundo Deleuze, princípio basilar dessa estética. 

A dobra, mais exatamente, seria um arranjo particular das linhas, volumes e massas que 

implica a não linearidade ou homogeneidade das formas e superfícies, bem como a contínua 

expansão (ou desdobramento) dos elementos visuais. É dela, inclusive, que surge a janela 

barroca, a partir do prolongamento horizontal das formas pictóricas que parecem transbordar 

a moldura do quadro (Ibid, 2012). Até o corpo fluido dos desenhos animados remeteria ao 

corpo maneirista da dobra, embora nos desenhos Disney ele não tenha a liberdade vista em 

outras animações. 

Os filmes Disney sabem usar inteligentemente os apelos 

afetivos que a estética barroca implica. Se o barroco é a 

expressão de um espaço onde o oprimido existe ou é 

perturbadoramente reconhecido (e não por coincidência, ele foi 

uma das principais correntes da arte colonial das Américas, 

sobretudo a América Latina), ele é tão apelativo a um público 

de massa quanto a visão privilegiada do camarote, e é bastante 

estratégico - e curioso - que os desenhos Disney reúnam duas 

retóricas visuais quase diametralmente opostas. Não obstante, 

todos os processos plásticos que complexificam a construção 

visual dos filmes são subitamente desfeitos quando as imagens 

introduzem a figura hierárquica de um superior que contempla o 

mundo diegético, quando não intercede no mesmo.  Bambi  é o 

melhor exemplo disso nos quadros em que o Príncipe da 

66 



 

Floresta (ou Bambi adulto, seu substituto) observa seus súditos do 

alto de uma colina. A princípio, a imagem corresponde ao motivo 

barroco do alto e do baixo, considerando a elevação do corpo do 

veado no espaço, concomitante ao adensamento dos corpos 

florestais no primeiro plano. Mas o alto e o baixo leibniziano não 

se refere a uma hierarquia. Na metáfora arquitetônica de Leibniz, o 

barroco é uma casa de dois andares em que inexiste uma divisão ou 

sequer uma escadaria entre um e outro. O alto e o baixo 

reportam-se constantemente, com o baixo reverberando no andar 

de cima e vice-versa, como expressam os quadros de El Greco e 

Tintoretto onde a divisão dos dois andares é simultânea a um fluxo 

contínuo de corpos entre os mesmos (DELEUZE, 2012).  

Em  Bambi , persiste a imagem da autoridade que olha 

de cima para baixo. O “barroco à Disney” ainda não é 

suficiente para eliminar a figura do monarca ou a hierarquia 

que demarca o que se encontra no andar de baixo e no de cima. 

A autoridade patriarcal do cervo é exaltada pelo próprio desenho monumental do veado com 

galhadas, em acréscimo ao seu movimento ascensional no espaço. Em  Pinóquio , temos algo 

parecido com o motivo da Estrela dos Desejos, em que o corpo mágico e luminoso do astro 

inspeciona a vila medieval e as demais paisagens de cima. Se no barroco leibniziano há, 

como diz Deleuze, um desmoronamento da Razão teológica, após o mundo acumular 

“provas” contra Deus, no filme Disney a divindade como corpo visível e localizável não só 

existe como mantém seu domínio sobre o mundo material.  

Mesmo a luz e sombra dos filmes Disney não se encaixa 

totalmente no esquema barroco. Em  A Ronda Noturna   ( De 

Nachtwacht , 1639-42), de Rembrandt, por exemplo, a luz 

incide sobre os corpos do meio para ser imediatamente 

desviada pelo coronel vestido de preto, do centro. Ela 

termina por atingir dois coadjuvantes da cena: o tenente à 

direita, colocado de perfil e sem a impostação do coronel 

ao seu lado, e a figura angelical à esquerda, pequena e 

desapercebida pela multidão. Se em Leibniz persiste um 
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contraste moral entre luz e sombra, com a primeira 

representando a razão e a segunda a morte, isso não significa 

que na estética barroca haja uma hierarquia definida entre 

claro e escuro. Em Rembrandt, a luz é fragmentada e quase 

diluída na composição, e aquela que seria o ser moral mais 

importante da cena é quase ocultada pelos corpos escuros da 

multidão. Tanto em  Pinóquio  quanto em  Bambi , a luz 

persiste como foco concentrado. Ela ainda é o holofote do 

teatro que ilumina aquilo que é mais importante na cena, em latente hierarquização entre os 

elementos principais e secundários do quadro, sem a difusão de um Rembrandt. Imbuída de 

evidente valor moral, a luz é colocada estrategicamente no centro, para a devida 

contemplação e protagonismo da fada angelical (e sexy) ou do príncipe do bosque. 

Tudo isso não desqualifica os “ruídos” anteriormente apontados, sobretudo a janela do 

primeiro plano que é talvez o que de mais fiel os filmes tenham em relação à dobra 

leibniziana. Há nas animações um interessante embate entre as imagens que é provavelmente 

um reflexo do fato de os desenhos, mesmo que vendidos sob o rótulo Walt Disney, serem 

fruto de uma produção coletiva, onde diferentes imaginários e repertórios estavam em jogo. E 

considerando que  Pinóquio  e  Bambi  fazem parte dos primeiros longas-metragens do estúdio, 

ambos pertencem a um período onde Disney ainda estava consolidando princípios de 

imagem, narrativa e encenação - um terreno fértil, portanto, para breves contradições e 

ambiguidades. Mas neste conflito ainda há um vencedor, mesmo no plano das imagens. Se as 

animações preparam um cenário, altamente convidativo, onde a figura e olhar do rei parecem 

desestabilizadas, no final elas ainda retomam a imagem do príncipe e a hierarquia 

ideologicamente carregada entre o alto e o baixo, o moral e o imoral, o bem e o mal (embora 

personagens coadjuvantes como o Grilo Falante e Tambor possuam a liberdade de serem 

imperfeitos, e não sem ironia eles roubam o protagonismo dos mocinhos diversas vezes). Os 

filmes Disney expressam a quintessência do imperialismo americano: um imperialismo que 

se vende como lugar de pretensa igualdade e democracia, mas que preserva no último plano o 

líder que vigia seus súditos. Tio Sam, como Mickey Mouse, apresenta-se como o homem 

comum aos seus concidadãos para convocá-los depois à guerra. 

Em  Mogli , essa ideologia é bem mais evidente porque o filme não dispõe da 

intervenção cenográfica de  Pinóquio  e  Bambi.  Como descrito acima, por mais espalhafatosos 
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que os seus cenários sejam, eles não intervêm na  mise-en-scène  principal. Pelo contrário, 

chegam a formar emolduramentos internos que remetem mais à janela albertiana do que à 

barroca.  Mogli  evoca mais fortemente a visão predatória ou dominadora da paisagem e é 

sintomático que isso aconteça em um cenário de selva indiana, exótico às narrativas 

ocidentais (e lembremos que a obra original de Rudyard Kipling pertence ao contexto do 

neo-imperialismo europeu).  

Mogli , na realidade, é palco de um embate entre dois impérios, o britânico e o 

estadunidense. O primeiro é personificado na figura do tigre Shere Khan, dublado pelo ator 

britânico George Sanders, cujos trejeitos lembram os de um lorde inglês. Já o segundo é 

representado pelo urso Baloo, um boa-vida caloroso e despreocupado, dublado por Phil 

Harris, famoso cantor de jazz dos anos 60. É de Baloo o  jingle  mais conhecido do filme,  The 

Bare Necessities , cantado para o menino indiano que se contagia com o ritmo do jazz, 

caracteristicamente estadunidense. Temido dono 

da selva, Shere Khan termina humilhado por 

Mogli e os abutres quando estes literalmente 

colocam fogo no seu rabo, e isso após um 

embate cômico entre o felino e Baloo. Há no 

filme uma paródia velada aos velhos “donos da 

selva”, que contrastam com as personagens 

americanas carismáticas e jamais ameaçadoras. É 

simbólico, entretanto, que na cena final vejamos a conciliação entre Baloo e Baguera, o  jazz 

singer  e o tutor inglês de Mogli, respectivamente, quando estes adentram na selva 

contemplada em perspectiva. A figura britânica é ridicularizada na figura do tigre e em outras 

caricaturas do filme como os abutres-Beatles do pântano, mas no final o urso americano e a 

pantera inglesa ainda terminam de braços dados, dançando no cenário exótico indiano 

construído apropriadamente para o olhar imperialista ocidental.  

Embora a análise de três filmes seja insuficiente para uma conclusão definitiva, 

podemos afirmar que esta é a diferença entre os primeiros filmes do estúdio e as animações 

posteriores. Ainda que compartilhem do mesmo viés ideológico,  Bambi  e  Pinóquio  dispõem 

de ruídos e grotescos que minimamente embaraçam o discurso da narrativa, enquanto que em 

Mogli  a representação imperialista não encontra grandes perturbações. Mas assim como nas 

animações pioneiras, o filme de 1967 apresenta um interessante trabalho de caricatura e 

69 



 

performance, sobretudo em relação a personagens coadjuvantes como a serpente Kaa, os 

elefantes e os orangotangos. E pela maneira com que as encenações e caricaturas se 

desgarram da narrativa, protagonizando esquetes autônomas de humor e musical, elas 

permitem que o filme ofereça um mínimo dissenso de seu conteúdo ideológico. Se a 

paisagem já não possui as interferências pretensamente barrocas de  Bambi  e  Pinóquio , a 

caricatura e performance escrachadas de alguns desenhos retomam parte do frescor e 

potencialidade que os primeiros filmes ofereciam, e o mesmo pode ser dito sobre as 

animações dos anos 80 e 90 que beberam da irreverência e estilização dos  cartoons 

televisivos e dos animes japoneses.  
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  4      SEMELHANÇA, PRESENÇA E PROXIMIDADE 

  4.1      O realismo Disney 

As animações Disney são comumente associadas a uma estética realista, tida como o 

diferencial do estúdio em relação aos primeiros desenhos animados da Europa e dos EUA. O 

realismo Disney foi um parâmetro para o cinema de animação até meados dos anos 40, como 

nos informa Paul Wells: 

(...) arguably until 1943, when the first analyses of the Warner Bros. output 
emerged, animation only had one message, and it was “Disney”. The Disney 
aesthetic became inextricably bound up with the definition of animation, a very 
particular realism, and an inner-directed Republican conservatism (...). At the heart 
of the Disney aesthetic is a model of what became known as “hyperrealism” (...). 
(WELLS, 2009, p.93-94) 

 
Uma comparação entre desenhos Disney como  Pinóquio  e  Bambi  e animações de vanguarda 

como a antológica  Fantasmagorie , de Emile Cohl, indica do que se trata o realismo do 

estúdio. Além das diferenças estéticas (os desenhos de giz de cera de Cohl e os grafismos e 

pinturas Disney), as animações diferem quanto ao tipo de corpo das personagens. Em 

Fantasmagorie  vemos uma linha metamórfica que transforma as figuras ininterruptamente 

em novos objetos e corpos, num movimento único e contínuo. Impera no filme a extrema 

volatilidade da forma e uma liberdade imagética que antecipa o surrealismo (o curta foi 

lançado em 1908, muito antes de Dalí e Breton). 

 

 

 

 

 

 

 

O desenho Disney, por outro lado, apresenta corpos e espaços tridimensionais que 

seguem uma lógica de verossimilhança. Como exposto acima, o príncipio do  squash and 

stretch  permite a maleabilidade das linhas e volumes até certo ponto, em função da 

expressividade das feições e movimentos. No entanto, estes corpos não chegam a ser 

radicalmente deformados, mantendo-se íntegros em todo o filme. E conforme Midhat 

Ajanovic, os desenhos Disney possuem uma autoconsciência sobre este corpo sólido: 

The characters become ‘aware’ of their own bodies, contrary to Felix or Koko 
[personagens de Otto Messmer e Max Fleischer, respectivamente], who never 
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ceased to be a mere spot of ink on paper. Oswald [referência a Oswald, o Coelho 
Sortudo, primeira personagem de sucesso de Disney] ‘knows’ that his body can 
bring him pleasure, as well as pain and suffering. (AJANOVIC, 2004 apud WELLS, 
2009, p.85) 

 
A diferença entre os corpos metamórficos de Emile Cohl e os corpos escultóricos de 

Disney é fundamental para pensar a especificidade do estúdio americano e sua proposta de 

cinema de animação. Contudo, rotular os desenhos Disney como realistas é simplificar a 

análise. Ao discutir a obra do historiador da arte Ernst Gombrich, Mitchell desconstrói a 

usual associação feita entre os conceitos  natureza  e  convenção  a  imagens  e  palavras , 

respectivamente. Para a tradição ocidental, as imagens são símbolos naturais da linguagem 

que antecedem os códigos artificiais da escrita, e é por esse motivo que elas são, por um lado, 

mais acessíveis e universais do que o texto e, por outro, menos elaboradas que a literatura 

(MITCHELL, 1987). E embora Mitchell não se refira exatamente à ideia de realismo, 

argumentamos que essa pretensa naturalidade das imagens é justificada principalmente pelas 

imagens realistas (ou  natural istas) que supostamente mediam representações indexicais da 

dita “realidade objetiva”. Mitchell expõe a ideologia latente da teoria das imagens naturais, 

defendida por Gombrich: 

The “nature” implicit in Gombrich’s theory of the image is, it should be clear, far 
from universal, but is a particular historical formation, an ideology associated with 
the rise of modern science and the emergence of capitalist economies in Western 
Europe in the last four hundred years. It is the nature found in Hobbes and Darwin, 
nature as antagonist, as evolutionary competition for survival, as object for 
aggression and domination. It is, therefore, a nature in which man is imagined 
chiefly in figures like the (male) hunter, predator, or warrior rather than the farmer 
or nomadic gatherer.  (MITCHELL, 1987, p.90) 

 
As imagens naturais vinculam-se à “percepção predatória” do homem ocidental 

moderno e civilizado que busca a apropriação imediata de seu mundo (MITCHELL, 1987). O 

realismo, por consequência, seria uma estética do domínio - domínio do homem (masculino) 

sobre a natureza e domínio do homem (ocidental) sobre o outro. Mitchell ainda argumenta 

que a imagem natural é o fetiche da cultura ocidental: 

The notion of the image as a "natural sign" is, in a word, the fetish or idol of 
Western culture. As idol, it must be constituted as an embodiment of the real 
presence it signifies, and it must certify its own efficacy by contrasting itself with 
the false idols of other tribes—the totems, fetishes, and ritual objects of pagan, 
primitive cultures, the "stylized" or "conventional" modes of non-Western art. 
(MITCHELL, 1987, p.90-91) 

 
Disso concluímos que o realismo tornou-se, no pensamento ocidental, uma maneira de não se 

falar sobre as imagens. Quando se afirma que as imagens têm uma relação indexical com o 
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que representam, não se pensa o que elas possuem de convenção ou artifício, tampouco sua 

relação com uma conjuntura política ou histórica. As imagens, afinal, são uma mera 

reprodução da natureza, e esta, por sua vez, é igualmente considerada um espaço neutro, 

desprovido de história ou ideologia. E de acordo com Mitchell, o naturalismo é associado 

exclusivamente às imagens ocidentais que, livres de qualquer ardil ou superstição, são 

valorizadas em contraste com as imagens perniciosas das culturas exóticas ou primitivas. O 

autor fala, inclusive, da necessidade de nos reencontrarmos nas imagens naturais: “it might 

put us in a position to take a critical view of imagery, to see it in its cultural and historical 

relations, not just as part of nature, but as part of us” (Ibid, p.91). 

O rótulo realismo é desse modo um ponto final insatisfatório, para não dizer 

empobrecedor, de qualquer análise sobre os filmes Disney. Ironicamente, os próprios 

animadores do estúdio admitem com reservas essa terminologia: 

When Walt [Disney] asked for realism, he wanted a caricature of realism. One artist 
analysed it correctly when he said, “I don’t think he meant ‘realism’. I think he 
meant something that was more convincing, that made a bigger contact with people, 
and he just said ‘realism’ because ‘real’ things do (...)”. (THOMAS; JOHNSTON, 
1995, p.65-66) 

 
A palavra mais utilizada pelos autores de  The Illusion of Life  não é realismo mas  believability 

-  em tradução livre, credibilidade ou verossimilhança. E embora realismo e verossimilhança 

sejam comumente encarados como sinônimos, os dois possuem uma diferença muito sutil. Ao 

mencionar a crítica de Jean Baudrillard às imagens modernas “assassinas do real”, Hans 

Belting contesta o caráter analógico atribuído às imagens de culturas passadas: 

A crise da representação é, na realidade, uma dúvida quanto à referência, que 
deixamos de confiar às imagens. Estas fracassam quando não encontramos nelas 
nenhuma analogia com aquilo que as precede ou com a qual possam relacionar-se 
no mundo. Mas também nas culturas históricas as imagens remetiam para uma 
evidência (que belo conceito!) que só era possível encontrar nas imagens, e para a 
qual se inventaram as imagens. (BELTING, 2014, p.30) 

 
As imagens sempre ultrapassaram portanto os seus supostos referenciais, jamais se 

restringindo ao papel de signos. Citando outra vez Mitchell, todas as imagens são 

convenções, embora algumas sejam imbuídas de “poderes especiais de fidelidade e 

naturalidade”: “some conventions are for some purposes (“realism”, say) and some are for 

other purposes (religious inspiration, for instance)” (MITCHELL, 1987, p.83). Interpretamos 

o termo  believability  por esse viés. A verossimilhança é antes um esforço de convencimento, 
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que lança mão de “convenções realistas” de imagem ou encenação, do que uma verdade ou 

um naturalismo. E como ato de persuasão, a verossimilhança é essencialmente retórica. 

A respeito de  One Froggy Evening  (1955), curta de 

animação sobre um homem que descobre um sapo 

dançarino e cantor, o diretor Chuck Jones declara: 

“The thing that had to be funny was that the man 

would believe that a real frog was singing. The 

audience had to believe that, too. So you had to 

think, well, how does a frog feel? I had to study 

frogs to make certain we had the real frog” 

(FURNISS, 2005 apud WELLS, 2009, p.141). Jones buscou portanto a representação 

fidedigna do anfíbio não em função de um ideal de realismo mas para estabelecer um diálogo 

com o público a partir dessa referência comum de imagem. Encontramos uma lógica 

semelhante nos desenhos Disney. Em  Bernardo e Bianca  ( The Rescuers , 1977), os 

protagonistas têm olhos com pupilas como as demais personagens Disney, mas seus glóbulos 

oculares são cinzentos ou esbranquiçados como o pelo do rosto, o que destaca as pupilas 

pretas como se estas formassem o olho inteiro. Nesse truque óptico, os olhos das personagens 

assemelham-se com os de verdadeiros camundongos, sem prejudicar a expressividade da 

caricatura (THOMAS; JOHNSTON, 1995). Os desenhos também lidam com repertórios 

conhecidos de movimento, vide os gestos manhosos do gato Fígaro de  Pinóquio , familiares a 

qualquer um que tenha uma mascote felina. 

As “convenções realistas” também atestam a 

sofisticação técnica dos desenhos, especialmente nas 

animações de personagens animais. Não contemplamos 

uma caricatura qualquer do bicho, mas uma 

representação elaborada do seu corpo e movimento, o 

que é perceptível mesmo quando desconhecemos o 

animal retratado. A complexidade do corpo tridimensional, 

a sugestão de uma anatomia específica pelas idiossincrasias de desenho e movimentação e as 

sutilezas de  mise-en-scène , teoricamente dispensáveis em um  cartoon  simplificado, dão 

credibilidade à animação, e um bom exemplo dessa retórica é a famosa cena de  Mogli  em que 

o tigre Shere Khan se prepara para caçar uma corça. A precisão dos gestos lombares e o 
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corpo monumental do predador sugerem um trabalho minimamente mais atencioso dos 

desenhistas e animadores, e tal meticulosidade só aumenta nossa consideração pelo desenho 

e, consequentemente, a convicção de que vemos o retrato fiel de um tigre.  

Embora, portanto, nunca tenhamos visto o animal, reconhecemos que houve um 

trabalho considerável na composição dessa imagem, justamente pelo que ela parece ter de 

realismo. A suposta naturalidade das imagens é comumente 

associada a juízos de valor positivos ou negativos sobre elas, 

conforme expõe Mitchell. Apesar de rebaixadas em relação às 

palavras, as imagens naturais sempre dispuseram de certo 

status  quanto a sua função representacional (Mitchell cita o 

exemplo do  paragone  e da defesa de Leonardo da Vinci à 

superioridade da pintura sobre a poesia). Por consequência, a 

estética realista subentende uma excelência técnica de 

figuração que valoriza ainda mais os desenhos. 

Na discussão do realismo Disney, não devemos nos esquecer 

de outro elemento tão ou mais fundamental das animações: a 

caricatura. Esta é tão onipresente nos filmes Disney quanto o 

corpo escultórico verossímil, inclusive nos desenhos de maior 

rigor plástico do estúdio como  Bambi . Neste a caricatura aflora em passagens como a 

sequência da primavera, em que o cervo e seus amigos são seduzidos um a um pelas fêmeas. 

Esta animação retoma, inclusive, imagens e  gags  caras ao próprio repertório clássico dos 

desenhos animados. Quando a coruja realiza movimentos bruscos com o corpo, vemos vários 

borrões de cor ao lado da 

personagem, numa 

adaptação pictórica do 

sinal gráfico de velocidade 

usualmente empregado 

pelas animações . O 20

gambá Flor e o coelho Tambor também apelam a 

20 A personagem ainda protagoniza números cômicos que, como no desenho de Chuck Jones, aproveitam-se de 
conhecimentos comuns sobre os movimentos das corujas, vide, por exemplo, a pantomima em que ela vira todo 
o seu corpo para trás com exceção da cabeça. 
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“licenças poéticas” conhecidas do  cartoon . O primeiro, ao beijar acidentalmente a fêmea, fica 

completamente vermelho e petrificado, e o segundo, ao contemplar uma coelha, dilata seus 

olhos até estes pulsarem das órbitas, o que é realçado pelo primeiro plano sobre seu rosto. 

Até Bambi tem uma caricatura bastante expressiva, 

considerando os olhos grandes e amendoados de seu 

rosto. O desenho teoricamente realista do cervo é na 

realidade uma representação simplificada do corpo 

do animal, considerando o minimalismo dos 

contornos e as amplas zonas de cor, sobretudo na 

versão adulta da personagem. Os desenhos esboçam 

a estrutura óssea e muscular do veado e emulam as 

dinâmicas de movimento proporcionadas pelas 

quatro patas finas e alongadas, mas não se atêm, por outro lado, a tantos detalhes de anatomia 

ou mesmo textura. O desenho final dos cervos foi influenciado pelo trabalho prévio de 

Bernard Garbutt, um desenhista dos estúdios Disney que priorizava a composição das linhas 

em detrimento das massas corpóreas ou de musculaturas e articulações muito esmiuçadas 

(THOMAS; JOHNSTON, 1995). Seus desenhos, como se vê, dispõem de uma estrutura 

sólida latente, mas possuem uma leveza de traço e uma simplicidade formal que antecipam a 

fluidez de movimento da animação. 

Sobre a caricatura nos desenhos Disney, é elucidativo o 

trabalho do animador Ward Kimball, considerado por Frank 

Thomas e Ollie Johnston o iconoclasta dos  The Nine Old Men

. Kimball interessava-se mais por coreografias e números de 21

comédia do que por narrativas dramáticas ou personagens 

humanas sérias. Ele assumiu, consequentemente, várias 

coadjuvantes cômicas que lhe permitiam uma irreverência 

maior de desenho e performance, como os ratos Jaq e Tatá e o 

gato Lúcifer de  Cinderela  (que contrastam fortemente com o 

desenho padronizado da protagonista), o gato de Chesire de  Alice no País das Maravilhas 

( Alice in Wonderland , 1951) e o Grilo Falante de  Pinóquio . Kimball também foi responsável 

21  Time de animadores veteranos e consagrados do estúdio, que reunia Les Clark, Mark Davis, Ollie Johnston, 
Milt Kahl,Ward Kimball, Eric Larson, John Lounsbery, Wolfgang Reitherman e Frank Thomas. 
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por números musicais famosos como a polêmica  When I See an Elephant Fly , de  Dumbo , e 

The Three Cabaleros , do filme homônimo de 1944, que se aproveitam das liberdades da 

animação para o desenho cômico das caricaturas e suas coreografias na cena. Em  The Three 

Cabaleros , em especial, as personagens sofrem metamorfoses de forma e cor que não se 

distanciam tanto das animações de vanguarda.  

Mas não encontramos essa liberdade apenas nos desenhos de Kimball. Vários longas 

e curtas do estúdio apresentam no mínimo um segmento de animação que se aproxima do 

cartoon  metamórfico de um Emile Cohl. Em  Dumbo , a conhecida sequência  Pink Elephant 

Parade  abusa das transformações e associações de imagem ao modo de um filme surrealista, 

e a abertura de  101 Dálmatas  brinca com a própria concepção estética do filme e das 

personagens pintadas, através de grafismos e manchas de dálmata que ganham vida própria, 

embalados pela música. A animação metamórfica se manifesta até em longas mais posteriores 

como  A Bela e a Fera . No clímax em que a Fera é transformada em um príncipe, o corpo do 

monstro, de forte apelo escultórico, é transformado em um corpo humano pelas 

transmutações do desenho e das cores, realizadas em um movimento fluído da animação, sem 

qualquer corte na imagem.  

A presença de corpos abertamente metamórficos ou de caricaturas escultóricas no 

desenho animado implica relações corporais diferentes entre os filmes e os espectadores. 

Segundo Hans Belting, as imagens materializam-se ou são exteriorizadas em meios - aparatos 

físicos e tecnológicos que possibilitam a sua visualização. E quando mediadas por esse 

suporte, elas são recepcionadas por um corpo, o qual também pode ser meio e criador de 

imagens. A imagem não seria portanto uma entidade puramente abstrata: ela possui uma 

relação fundamental com um meio físico e corpóreo que condiciona a sua percepção final 

pelo espectador. O meio e o corpo não são, por sua vez, suportes neutros ou puramente 

técnicos, uma vez que eles também possuem uma história e pertencem a uma cultura. Assim, 

estudar a história das imagens é também estudar a história dos meios que as mediam e dos 

corpos que as recepcionam (BELTING, 2014).  

A análise dos corpos nas animações abrange por consequência as relações construídas 

entre os desenhos e os corpos dos espectadores que os recebem. Isso também implica o 

reconhecimento do momento cultural e histórico da recepção dos filmes e as plataformas em 

que eles foram disseminados (da película à imagem digital, da projeção na tela ao 

videocassete). Nessa perspectiva, o suposto realismo Disney ganha outro significado. Mais do 
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que um purismo formal ou técnico, ele é um recurso específico de comunicação com a 

plateia. Os espectadores relacionam-se com os corpos escultóricos Disney de uma maneira 

diferente da com que recepcionam os corpos metamórficos de Emile Cohl ou as caricaturas 

despretensiosas de um Chuck Jones, e cabe refletir o impacto dessa convenção realista no 

contexto dos  cartoons  americanos dos anos 20 e 30. 

 

  4.2      Sobre o totemismo e as imagens proximais 

Precisamos adotar outro conceito que não o realismo ou o naturalismo. Mitchell 

identifica duas categorias de imagem no pensamento ocidental: as imagens higienizadas da 

estética e as imagens perversas dos ídolos (ocidentais ou não ocidentais). As primeiras são 

inofensivas ao ser humano civilizado moderno, as últimas ameaçam a sua integridade 

espiritual e intelectual. Mitchell propõe um terceiro caminho para se pensar as imagens a 

partir do conceito antropológico de totem:  

Totems are not idols or fetishes, not objects of worship, but "companionable forms" 
(to use Coleridge's phrase) which the viewer may converse with, cajole, bully, or 
cast aside. They are, in Sir James Frazer's words, "an imaginary brotherhood 
established on a footing of perfect equality between a group of people on the one 
side and a group of things on the other side." (MITCHELL, 1987, p.114) 

 
Nessa concepção, as “imagens totêmicas” desenvolveriam portanto uma interação ou 

comunicação direta com seus interlocutores, sem os fetichismos da idolatria e da estética . 22

Embora Mitchell não aprofunde esse conceito, propomos partir do mesmo para a avaliação 

dos desenhos Disney e a reflexão sobre as retóricas de imagem dos longas-metragens. 

  4.2.1      Totemismo como processo relacional 

Em  O Totemismo Hoje , Lévi-Strauss demonstra a fragilidade dos estudos e teorias 

antropológicos que delimitaram o totemismo em um fenômeno único, a despeito das 

inúmeras variações com que as sociedades associam suas divisões internas a emblemas 

animais ou vegetais. Estas vinculações envolvem, por exemplo, desde tabus alimentares e 

relações de caça e cultivo até práticas de exogamia, mitologias e ligações espirituais com 

seres de outra esfera do cosmos. O conceito de totemismo também alimentaria um latente 

etnocentrismo, considerando que ele é geralmente aplicado apenas em relação a sociedades 

22  Um exemplo dessa “imagem totêmica” seria a �igura de Santo Antônio no Brasil. A veneração dos �iéis ao 
santo casamenteiro não os impede de ameaçar ou castigar sua imagem caso esta não realize os seus 
desejos. Essa profunda intimidade não ocorreria se a imagem fosse fetichizada. 
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não-ocidentais, como se a prática não dissesse nada a respeito do ocidente, o que cria outra 

forma de distinção entre o ser humano civilizado e o selvagem (LÉVI-STRAUSS, 1986). 

Igor José Machado, no entanto, mostra que o totemismo, para além de uma categoria 

ontológica, tem um valor como prática de análise de fundo comparativo.  

O totemismo tem como característica especial a sua convertibilidade em outros 
códigos através da noção de espécie que preside a escolha dos totens. (...) A questão 
é como encontrar as homologias entre sistemas de diferenças. Mesmo que as lógicas 
sejam de uma outra ordem, haverá sempre regras de transformação que permitirão a 
passagem de um sistema a outro (MACHADO, 2006, p.403-04). 

 
O totemismo ainda seria um conceito “aproveitável” não para fins de categorização mas 

como metodologia. Mais exatamente, como processo relacional em que duas linguagens ou 

espécies são associadas uma com a outra para se criar novas percepções sobre as mesmas ou 

sobre alguma outra coisa. Lévi-Strauss chega a uma conclusão parecida ao constatar nos 

fenômenos associados ao totemismo uma descontinuidade entre seres humanos e natureza, 

solucionada por associações metafóricas (e não por relações de contiguidade como alguns 

antropólogos defenderam). O totem não é totem antes de ser distanciado, diz o autor, e “as 

gêneses totêmicas resumem-se a aplicações, projeções ou dissociações” (LÉVI-STRAUSS, 

1986, p.46). 

O totemismo ampara-se portanto na diferença ou nas relações de semelhança 

construídas entre dois sistemas de diferença. Para Strauss, ele é apenas uma das maneiras que 

os seres humanos encontraram para produzir ligações entre dois elementos opostos. “Os 

animais do totemismo deixam de ser, exclusivamente ou sobretudo, criaturas temidas, 

admiradas ou desejadas: a sua realidade sensível deixa transparecer noções e relações 

concebidas pelo pensamento especulativo, a partir dos dados da observação” (Ibid, p.114). 

Strauss conclui que o totemismo pertence à ordem geral do entendimento humano, no sentido 

de ser um dos processos intelectuais - especificamente, de ordem comparativa - que os seres 

humanos usam e usaram para compreenderem a si mesmos e o mundo. Jean-Jacques 

Rousseau, inclusive, já teria considerado essa apreensão comparativa do mundo natural como 

a fonte das primeiras operações lógicas da humanidade. “O aparecimento da cultura coincide 

(...) com o nascimento do intelecto. (...) a oposição do contínuo e do descontínuo, que parece 

irredutível no plano biológico (...) é ultrapassado no seio da cultura” (Ibid, p.128). 

A sociedade ocidental considera-se anti-totêmica porque se vê separada da natureza, 

mas sendo o totemismo uma operação natural do intelecto humano, ele não seria por 
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consequência um fenômeno tão distante do ocidente. Ao relegar a relação entre a humanidade 

e a natureza a outras sociedades, a antropologia exorcizou a existência destas associações na 

cultura ocidental, mantendo a descontinuidade integral entre seres humanos e mundo natural, 

tão cara ao pensamento cristão (LÉVI-STRAUSS, 1986). Para Igor Machado, fórmulas 

ontológicas como animismo, naturalismo e totemismo são todas na realidade a variação de 

uma divisão mais simples entre seres que são objetificados ou subjetivados pela cultura. “... 

os universos que pertencem ao humanizável variam, e nossa sociedade se caracterizaria por 

uma restrição muito grande em relação ao que é humanizável (...).” (MACHADO, 2012, 

p.407). Não obstante, ainda “convivemos com sistemas totêmicos e anímicos, mesmo que 

estes estejam submetidos a uma inflexão predominante, no caso, o da separação ontológica 

entre natureza e cultura” (Ibid, p.410). 

Ao comentar a produção visual das sociedades aborígenes da Austrália, Philippe 

Descola mostra como o totemismo pode ser traduzido nas artes. No caso, por objetos 

figurativos que evidenciam as continuidades estruturais entre humanos e não humanos. Outra 

variação seriam os objetos que indicam as marcas deixadas pelas entidades epônimas sobre os 

seres por elas criados (DESCOLA, 2016). Em ambos os casos, a figura mostra a interligação 

existente entre os corpos e as coisas, por vezes numa relação metonímica de partes 

relacionadas a um todo. Essa produção ampara nossa proposta de, a partir do totemismo, 

trocar o conceito de realismo por um outro que verdadeiramente contemple os desenhos 

Disney e outras produções de imagem. Em vez de uma suposta transcrição da natureza pelas 

imagens, o realismo pode ser avaliado como um dos processos relacionais com que as artes 

buscaram superar a fronteira ontológica entre o espectador e a imagem bidimensional. Assim 

como as figuras totêmicas conciliam dois opostos, exibindo uma correlação entre os mesmos, 

as ditas imagens realistas criariam portanto um vínculo entre o objeto visual e o observador 

de carne e osso.  

Naturalmente, isso deve ser feito com certa cautela. Voltando às sociedades 

aborígenes da Austrália, nestas o totemismo não se restringe a sua produção de imagens. Ele 

rege toda a organização interna e subdivisão dos clãs, e as figuras analisadas por Descola são 

apenas uma das manifestações dessa lógica social e espiritual mais ampla. Este não é o caso 

das sociedades ocidentais de onde surgiram nossos objetos de estudo: nelas há outras relações 

mais imperativas entre os indivíduos e as coisas ou a natureza, ou, em outras palavras, um 

contexto diverso de concepção das imagens em que o totemismo não possui a mesma força e 
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autoridade. Além disso, a relação de consubstancialidade (sem a conotação cristã do termo) 

agenciada pela figura totêmica aborígene se dá não entre a figura e um sujeito observador, 

mas entre a imagem e todo um coletivo heterogêneo que usa da associação a esse totem para 

se distinguir de outros coletivos, por sua vez associados aos seus próprios totens. Isso difere 

muito, como veremos, da experiência de produção e recepção das imagens no ocidente, vide 

o gênero pictórico do retrato cuja referenciação é de ordem mais individual do que coletiva, 

apesar da disseminação pública de certas imagens. Ou seja, enquanto a figura totêmica é um 

referencial comum de uma coletividade, o retrato é a imagem de um sujeito individualizado 

que não necessariamente representa a linhagem de um povo ou uma ancestralidade. 

Não obstante, a ideia de uma aproximação ontológica entre imagem e espectador 

ainda é bastante convidativa para o ensaio de uma nova leitura ou percepção das imagens no 

ocidente, incluindo as imagens da dita cultura de massa. Esta específica agencialidade do 

totemismo é o que nos interessa, sobretudo se tivermos em mente os processos relacionais 

que caracterizam a tríade imagem-corpo-meio assinalada por Hans Belting. É nesse sentido, 

portanto, que tecemos um paralelo entre as figuras totêmicas e as representações miméticas, 

dentre outras imagens do ocidente, com todas as necessárias precauções para esse vínculo 

(embora, como vimos em Igor Machado, o totemismo, ou ao menos algumas de suas 

manifestações, seja também uma possibilidade no próprio ocidente). Para a seguinte 

discussão, propomos pensar as imagens realistas como “imagens proximais”, na falta de um 

termo mais elaborado. Aproveitamos em parte o sentido matemático e biológico da palavra 

“proximal” - aquilo que se localiza próximo ao centro ou ao ponto de origem - para definir o 

fenômeno de referenciação, afinidade e interpelação manifesto, como defendemos, nas ditas 

imagens miméticas. O realismo, no caso, vai muito além de uma representação indexical 

neutra da natureza ou do próprio ser humano, e cabe analisarmos os processos relacionais que 

essencialmente o amparam. 

  4.2.2      Imagens proximais na história da arte 

Hans Belting liga o fenômeno das imagens ao culto original dos mortos, quando os 

seres humanos começaram a produzir estátuas, figuras e outros objetos para lembrar os entes 

falecidos. É na imagem do morto que se encontra o sentido originário de toda imagem: 

“representar algo que está ausente, e só pode estar aí em imagem” (BELTING, 2014, p.182). 

A imagem funerária concedia ao falecido um corpo simbólico com o qual ele era reintegrado 

à sociedade. Dentre as primeiras figuras produzidas, como estatuetas e crânios pintados, a s 
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máscaras são para Belting as peças mais revolucionárias, por definitivamente instituírem o 

princípio da ausência tornada visibilidade. A máscara é uma imagem essencialmente 

metonímica, dada a alusão ao defunto e seu corpo pela figura única do rosto (BELTING, 

2014), o que levou, podemos acrescentar, ao seu uso posterior pelo teatro para a 

personificação de personagens. Belting considera o retrato pictórico moderno um descendente 

distante da máscara funerária:. 

O rosto frontal que busca o nosso olhar (tal como o faria um retrato vivo no 
encontro com seu espectador) é, de certo modo, uma máscara que se separou do 
corpo, graças à aparência da reprodução pintada. Por detrás do retrato esconde-se 
um rosto mortal, com o qual se há-de comunicar através do meio, na ocorrência, um 
rosto pintado. (BELTING, 2014, p.162) 

 
A representação mimética do falecido foi uma das soluções encontradas para 

compensar o abismo entre imagem e retratado. A semelhança ou o que chamamos de 

realismo seria originalmente uma referência ontológica com a qual se tecia na imagem um 

nexo com a pessoa representada. Vemos em Belting que isso se deu sobretudo nas estátuas 

funerárias dos egípcios da quarta dinastia, produzidas para a corporalização do defunto ou de 

sua força vital. Elas possuíam um grau bastante elevado de parecença e exatidão visual, pois 

era isso que garantia a nova encarnação do morto. A mimese corporal teve praticamente o 

mesmo intuito no retrato europeu moderno, que anulava pelo princípio de semelhança a 

distância entre a imagem e o rosto vivo do retratado, para presentificar o segundo. De acordo 

com Belting, isso era especialmente catalisado pela representação do ato de olhar com que a 

imagem parecia se dirigir ao espectador, como que o intimidando a declarar sua lealdade. 

Também se buscava com o retrato o reconhecimento público da figura, tendo em vista a 

“publicidade” oferecida ao retratado (BELTING, 2014). 

Tanto a estátua funerária egípcia, quanto o retrato burguês moderno, seriam, por assim 

dizer, imagens proximais da pessoa retratada. Esta, em último grau, é associada a uma figura 

humana pretensamente elaborada “à sua imagem e semelhança”, numa vinculação 

consubstancial quase equivalente à promovida pela figura totêmica. Belting nos mostra que as 

imagens funerárias também constituíam uma manifestação da comunidade perante o 

fenômeno da morte. O cadáver do morto já era em si uma imagem rígida e muda, contra a 

qual os homens criavam outra imagem que se opunha à expressão visual e visceral da morte 

(Ibid, 2014). Embora Belting não aprofunde essa análise, podemos dizer que o sentido das 

imagens, ao menos no ocidente, não se restringia portanto à compensação de uma ausência. 
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Elas eram, antes de tudo, o palco de um embate que envolvia a sobrevivência dos indivíduos 

e do coletivo contra a força inexorável da natureza e do tempo. 

Isso também se aplica à figura da máscara. Além de mediar metonimicamente um ato 

de presentificação, a máscara realiza uma ocultação: a despeito da persona exteriorizada no 

ritual ou no teatro, há sempre um outro rosto por detrás dela, e um rosto mortal que é o exato 

oposto à pretensa perenidade da imagem. Não à toa um dos ícones do terror moderno é o 

Fantasma da Ópera, cuja máscara esconde o rosto deformado da morte. Sobre o retrato 

moderno, Belting menciona a existência de quadros cujo reverso apresentava a imagem da 

caveira, o símbolo visual da morte que surgiu na mesma época da consolidação da retratística 

e que substituiu os antigos brasões e emblemas feudais. Era esta imagem que acompanhava o 

corpo invulnerável e perene do retrato, por sua vez concebido para se opor à imagem do 

corpo mortal em putrefação (Ibid, 2014). Mas a imagem como um lugar de confronto implica 

não apenas uma contenda entre imagens materiais, mas também entre estas e as imagens 

internas do espectador. Para além da representação mimética do retratado, o retrato moderno 

dependia do repertório de imagens internas do seu observador para que a figura fosse 

minimamente reconhecida. A mimese igualmente apela às imagens da memória, originadas 

da experiência, uma vez que é a referência a elas que garante o efeito de reconhecimento e 

identificação. Também era essa a relação original dos homens com as imagens funerárias, que 

lidavam com a memória visual dos familiares e demais membros da comunidade.  

Vimos no capítulo anterior que a relação da pintura com as imagens internas do 

espectador levou à tematização na imagem da própria experiência perceptiva humana, através 

do método da perspectiva. Como já citado, a perspectiva retrata o olhar do espectador sobre a 

imagem, e nas palavras de Belting, “the subject is already present whenever a painting 

depicts a gaze, one that the viewer takes to be his own gaze” (BELTING, 2011, p.211). A 

perspectiva também foi palco de um embate velado entre as imagens da percepção humana e 

as imagens da técnica, como nos sugere Belting ao descrever o momento em que dispositivos 

como a câmara obscura começaram a separar a visão do corpo humano. O olho humano já 

não era mais o produtor exclusivo de imagens ou o elemento indispensável para que elas 

existissem, já que também agora a máquina podia criar imagens, e é sintomático que a pintura 

de perspectiva tenha colocado o espectador em evidência no quadro, como que o 

reconectando ao processo imaginal. A pintura também se insere no contexto do empirismo 

moderno que, na absoluta celebração dos sentidos humanos, inspira os artistas a tematizarem 
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os processos corriqueiros da experiência, motivo porque os literatos começam a empregar as 

linguagens vernaculares e os pintores a representar o ato da visão (BELTING, 2011). 

No entanto, a contenda com as imagens técnicas estava longe de ser resolvida. Mesmo 

nas imagens da perspectiva que referenciavam a experiência empírica encontravam-se 

resquícios da técnica moderna, quando cálculos matemáticos eram utilizados para corrigir as 

impressões vagas da visão. Segundo Belting, persiste no período moderno uma inquietante 

fissura entre a percepção imperfeita dos sentidos e o ideal de registro das coisas como elas 

exatamente são (medida procurada pela ciência). A pintura teria sido um verdadeiro estudo de 

campo para a solução desse problema, dada a crescente demanda pela aplicação de 

conhecimentos geométricos e matemáticos no quadro. A imagem matemática da perspectiva 

tornou-se o paradigma da cultura visual ocidental, e pintores como Piero della Francesca 

teriam praticamente antecipado os processos digitais contemporâneos que submetem o 

mundo físico a uma rigorosa desconstrução matemática para sua exata reconstrução no 

medium  desincorporado da técnica (Ibid, 2011). 

Esta visão matematicamente apurada do mundo continua, no 

entanto, pressupondo um sujeito observador humano, o qual 

agora em grande auto-estima, como Belting demonstra com a 

reinterpretação de Alberti do mito de Narciso. A pintura em 

Alberti equivale ao espelho d’água onde Narciso vê o seu 

reflexo, ou, mais exatamente, ao espelho em que as impressões 

furtivas da natureza são fixadas em uma imagem onde os 

elementos são representados da forma mais exata possível. O 

espelho é a imagem-símbolo da pintura realista e é literalmente 

tematizado em quadros como o  Auto-retrato em espelho 

convexo  ( Autoritratto entro uno specchio convesso , 1523) de 

Parmigianino. Mas o espelho é um objeto colocado sempre em função de um observador e a 

imagem que nele se origina é consequentemente criada pelo olhar desse indivíduo. 

The world becomes visible in a reflection without actually being in the place where 
wee see it. It is only our gaze that places it there. (...) Thus before people became 
used to the mimetic art of perspective, it opened up a dizzying abyss of 
self-experience. If we read it carefully, this theory of art was above all a theory of 
the gaze, and with the gaze the observing subject came into play. (BELTING, 2011, 
p.229) 
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No auto-retrato de Parmigianino, o pintor olha para a tela como se ela fosse um espelho de 

verdade e não uma superfície pintada. Ele reproduz até a deformação do vidro convexo, o que 

Belting interpreta como a confiança e auto-afirmação de um sujeito já não iludido em seu 

reflexo como o antigo Narciso. Pelo contrário, ele tem consciência até das imperfeições da 

superfície espelhada. A produção imaginal dos indivíduos modernos ocidentais na imagem 

empírica do espelho também seria uma espécie de imagem proximal. O realismo 

potencializado pela perspectiva traz à tona o próprio espectador da imagem, que reconhece no 

objeto bidimensional a sua experiência perceptiva do mundo tridimensional - ou mais 

exatamente, o repertório de imagens internas derivado da percepção corriqueira de seu corpo. 

Ou seja, concomitante à imagem proximal do retrato, que vincula o sujeito representado à 

figura retratada, tem-se a imagem proximal da figuração realista/empírica que referencia o 

sujeito observador, indiretamente retratando-o, ao representar sua percepção do mundo. 

Contudo, isso não impede um efeito colateral da semelhança, como atesta a 

deformação do espelho de Parmigianino, realista e grotesca ao mesmo tempo. A imagem 

natural converte-se instantaneamente em imagem maneirista e o olhar humano reencontra 

suas fraquezas e potenciais alucinações. A representação mimética do empirismo, embora 

confiantemente invocando a experiência perceptiva dos indivíduos, ainda perde em exatidão 

para a imagem técnica que, como o motivo da caveira, simboliza a ausência da intervenção 

humana. A perspectiva não é segura o bastante para resolver as imagens ilusórias que ainda 

se insinuam na experiência visual dos indivíduos modernos. Apenas as imagens técnicas 

conseguem esta representação exata da natureza, para a vergonha do olho humano ocidental. 

  4.2.3      A imagem proximal da caricatura 

Parafraseando Arthur Danto, Belting atesta que a representação faz parte da essência 

humana, pois, como afirma Lacan, o Eu tem como referência primeira a imagem de si mesmo 

no espelho e a reação a essa imagem. A representação é o que mostra o que o indivíduo é 

numa imagem em que o faz aparecer. Daí o impulso humano de auto-exibição teorizado por 

Hannah Arendt, com que Belting conclui: “num sentido fenomenológico, por dentro 

encaramo-nos como iguais; é por fora que autenticamente nos manifestamos” (Ibid, p.119). 

Na vida, apresentamo-nos como atores num cenário, cujo caráter é apreendido pela aparência. 

Em oposição, portanto, à usual hierarquia feita entre essência e aparência, a personalidade 

dos indivíduos como seres sociais e culturais é construída por um ato de representação que 

implica a retratação de um corpo. Ou seja, a imagem que fazemos de nós mesmos, mediada 
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por nosso corpo e por outros meios, possui decisiva influência na maneira como percebemos 

o Eu e o outro ( A Pele que Habito  ( La Piel que Habito , 2011) de Pedro Almodóvar seria uma 

fabulação trágica sobre isso, dentro das questões de gênero). 

De acordo com Belting, a noção de sujeito tornou-se ainda mais forte no período 

moderno, com a ascensão do humanismo burguês e a emancipação do pensamento heráldico 

feudal. Estando a morte no horizonte comum de todas as pessoas, nobres ou burgueses, 

restava aos indivíduos a afirmação de seu próprio caráter ou personalidade em resposta ao 

destino inevitável. Já não era mais o título que distinguia os seres humanos, mas a sua 

individualidade. “A morte é o destino que confere dignidade e significação à vida individual. 

(...) Justamente perante o rosto anónimo da morte o rosto vivo, que representa uma 

personalidade insubstituível, é a expressão de uma concepção individual da vida” (Ibid, 

p.171). A vida, por sua vez, consistia agora na busca de uma persona. “No seu  Elogio da 

Loucura , Erasmo de Roterdão caracterizou a vida como “um espectáculo em que cada um usa 

sua máscara na cara e desempenha o seu papel”. Também Maquiavel desenvolve uma teoria 

do sujeito que, em Castiglione, conflui numa “arte de si mesmo”.” (Ibid, p.172).  

No plano da representação, o Eu expressa-se pela imagem de um corpo, o qual a 

entidade dinâmica em que se ampara a descrição da personalidade. Tem-se daí a expansão do 

retrato humanístico, sobretudo durante a Reforma alemã, momento de aguda consciência da 

humanidade ocidental sobre si e de franca impaciência de autoexpressão. Aos que fazem o 

seu destino, não há representação melhor que a do retrato. Não obstante, o humanismo chega 

à conclusão que o corpo é somente o  medium  de um Eu interior que é irrepresentável. O 

pintor só consegue captar aquilo que o rosto mostra e é apenas através da expressão que o 

semblante pode relativamente exibir alguma coisa do Eu. Isso leva a uma progressiva revisão 

da ideia de semelhança. “O esforço mimético do artista para representar o corpo esmorece ao 

saber que entrou em jogo uma semelhança de outro género, a qual faz aparecer o “Si mesmo” 

no corpo. (...) a semelhança com um sujeito fracassou, mesmo através da mais fiel descrição 

corporal” (BELTING, 2014, p.176).  

Segundo Belting, uma primeira solução a esse problema foi a adoção de frases e 

inscrições explicativas e a retomada dos emblemas e brasões para a representação daquilo que 

o corpo não podia mostrar. No entanto, podemos igualmente elencar à crise do retrato a 

caricatura moderna dos séculos XVIII e XIX, que tanto influenciaram os  cartoons 

americanos. E mais exatamente, a caricatura que bebeu da tradição da fisiognomia, na qual o 
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corpo e a expressão facial delimitam a personalidade do sujeito figurado. Na caricatura, o Si 

mesmo não é irrepresentável. Pelo contrário, ele é determinado pelas formas, massas e caretas 

que sugerem uma específica personagem. Portanto, se no retrato a aparência tornou-se 

insuficiente para a representação, sendo agora necessário o complemento dos emblemas e 

inscrições, a caricatura, em sentido inverso, maximizou a aparência como princípio da 

constituição do Ser.  

A caricatura é a última tentativa de veicular o Eu diretamente ao corpo e à imagem, 

pois se o retrato agora é ineficaz para captar o Si mesmo, nem por isso a auto-representação 

deixou de ser imprescindível ao ser humano ocidental, especialmente na metrópole moderna 

em que a personalidade é a principal maneira dos cidadãos se distinguirem na massa (Belting, 

inclusive, identifica uma prática defensiva de autorreferência na sociedade contemporânea). 

A imagem continua profundamente ligada à percepção de uma identidade, e como 

consequência a caricatura se tornou uma imagem proximal tão apelativa quanto o retrato 

indexical, não por literalmente retratar os seus observadores, mas por referenciar uma 

experiência comum de apreensão do Eu e do outro através de uma aparência. Isso se fortalece 

ainda mais com a crise moderna da representação do corpo, em 

que a semelhança é desconstruída ao seu limite pelas imagens 

técnicas e as experimentações das vanguardas. Com a perda de 

um referencial concreto do corpo, a aparência, em reação 

diametralmente oposta, é ainda mais valorizada, assim como as 

produções de imagem que nela se amparam como a caricatura.  

Mas se a caricatura dá continuidade à tradição das 

imagens miméticas ou proximais, ela por outro lado também 

expressa a já completa impossibilidade dos indivíduos 

modernos de se identificarem numa imagem. A caricatura leva 

a imagem proximal à esquizofrenia, pois o seu grotesco, 

como na imagem maneirista de Parmigianino, é inevitável. 

Como veremos, esse foi um dos motivos porque artistas e 

historiadores da arte tiveram tanta resistência em aceitar a caricatura, vide o que ela possuía 

de desviante e abjeto, em completa oposição à semelhança. Como uma boa imagem, a 

caricatura é o palco de um conflito entre os indivíduos que se representam no retrato das 

aparências e os que não conseguem se ver nessa mesma retratação, por mais fiel que esta seja 
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ao suposto Eu interior. Ao mesma tempo, no entanto, a caricatura é também um lugar de 

libertação do corpo, onde o desvio da imagem, para além da pulsão de morte, é usado para 

subverter as opressões da realidade empírica e permitir a plena expressão dos desejos, 

psicoses e paixões dos indivíduos ocidentais. Como imagem essencialmente conflituosa, a 

caricatura também expressa o embate entre o corpo constrangido pela sociedade técnica e 

industrial e o corpo em plena manifestação de si, mesmo que ao custo do convulsionamento 

histriônico do riso ou do terror, como tão bem demonstram as caricaturas de Daumier e Goya. 

  4.2.4      Corpo e avatar no cinema 

Para Heidegger (mencionado por Belting), o ser humano sempre desejou conquistar o 

mundo através da imagem. “A liberdade do ser humano em face da natureza consiste 

justamente em poder libertar-se dela nas imagens que ele próprio concebeu e lhe contrapôs. 

Esta liberdade perde-a num corpo por ele criado como norma, da qual já não pode apartar-se 

ou desviar-se” (BELTING, 2014, p.143). Não obstante, os seres humanos só podem se 

realizar em um corpo. “Apesar da geral perda de referência, inclusive na linguagem, e apesar 

de todos os conflitos da representação na chamada pós-modernidade, a corporalização 

continua a ser um expediente para garantir e assegurar a existência” (Ibid, p.144). A prova 

disso, para Belting, são os chamados avatares que substituem os corpos físicos dos usuários 

da internet para o seu acesso aos espaços virtuais. Mesmo na imagem digital o corpo é 

necessário para a presentificação do observador humano; ou, como diz Belting, a 

representação do ser humano sempre implicará a retratação deste ser em um corpo.  

A noção de avatar é muito interessante para pensar a produção imaginal como um 

todo desde suas origens, como o próprio Belting sugere ao concluir que “na terminologia dos 

novos meios, [avatar] significa que o ser humano,  como sempre fez com as imagens  [itálico 

nosso], pretende encarnar mesmo onde já não pode estar com o seu corpo, ou seja,  in effigie ” 

(Ibid, p.144). As estátuas funerárias egípcias, por exemplo, seriam uma espécie de primeiro 

avatar, considerando que elas serviam para a corporificação do espírito do morto no plano 

terreste. Belting também menciona as estátuas dos reis sumérios, que concediam um corpo 

invariável e monumental aos falecidos monarcas, assegurando a continuidade de sua 

autoridade política sobre os vivos. As estátuas já eram pensadas pelos sumérios como um 

meio de recorporalização, a ponto de eles transferirem para a imagem os direitos e obrigações 

legais que o respectivo retratado possuía quando em vida (embora tal agência só fosse 

possível depois de um ritual mágico de animação da figura). (BELTING, 2014) 
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Além da presentificação dos mortos, “expressava-se a esperança de que as imagens 

ultrapassassem as fronteiras assinaladas para a vida humana. Elas não se reduziam a uma 

identidade mágica com a pessoa representada, antes abriam o mundo corpóreo a um horizonte 

de transcendência, de que elas eram os meios” (Ibid, p.208-09). Para Belting, a 

corporalização é, em muitas culturas, outro fundamento da imagem, o que não é contraditório 

com a ideia da imagem como veículo de transcendência, uma vez que “só com o corpo 

podemos libertar-nos da morte através de imagens que nos transformam em seres sem 

mortalidade” (Ibid, p.231-32). Trocamos assim o nosso corpo mortal pelo corpo invulnerável 

do simulacro, “como se através destas imagens nos tornássemos imortais” (Ibid, p.232), 

embora a imortalidade medial seja apenas uma outra ficção com que adiamos a morte.  

Receamos ver a morte face a face e, por isso, as imagens adoptam a máscara da 
vida. (...) [e] para que a evidência da vida (...) seja convincente, é necessário que 
entre a imagem e seu espectador se verifique uma simetria da experiência e da 
época. É no ponto de intersecção entre a vida e a morte que uma imagem mostra a 
sua aura vital específica. (Ibid, p.232) 

 
As imagens proximais constituiriam uma dessas ficções contra a morte. Isso 

explicaria ao menos a obsessão ocidental de preservar corpos, paisagens e outros elementos 

no espelho mimético da pintura, da fotografia ou do filme. E em relação ao nosso objeto de 

estudo, nos interessa a maneira como essa ficção é aproveitada em imagens que 

deliberadamente constroem universos de fábula, dos mais verossímeis aos mais fantasiosos. 

Assim como as imagens cerimoniais dão acesso a um mundo de transcendência, as imagens 

proximais das narrativas fílmicas edificam uma ponte para um espaço imaginário, antes 

restrito às imagens internas do espectador e agora experienciado pelo seu próprio corpo, ao 

menos ilusoriamente. Foi o que vimos no capítulo anterior sobre a paisagem, a respeito dos 

espaços construídos em função de um olhar que os percorre e os toma para si. 

No caso do cinema, filho direto das imagens indexicais, é como se voltássemos à 

velha metáfora do filme como janela ou portal de acesso para um mundo diegético, mas numa 

outra perspectiva, já que a janela neste caso não implica a ilusão do espectador ou uma 

relação de passividade. Pelo contrário, ela subentende uma interação com este observador, ou, 

mais exatamente, com o seu repertório de imagens internas ou de percepções do mundo e de 

si próprio. Seria essa a simetria de experiência de que Belting fala, que garante a evidência de 

vida na imagem pela via do reconhecimento e da aproximação, com a subsequente 

experienciação do mundo diegético por aqueles que o veem. Portanto, a imagem 
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indexical/proximal do cinema dá ao seu observador o avatar necessário para o contato com o 

mundo de ficção, e avatar construído a partir de referências comuns de corporalidade e 

sensorialidade pois é somente com o corpo que os seres humanos conseguem acessar, mesmo 

que ilusoriamente, este outro espaço-tempo. Buster Keaton, 

inclusive, já tematizava essa complexa relação do 

espectador com a tela do cinema em filmes como  Bancando 

o Águia  ( Sherlock Jr ., 1924) e  O Homem das Novidades 

( The Cameraman , 1928), e não por acaso Keaton foi uma 

das inspirações para os primeiros  cartoons  Disney. 

Mas como as imagens são apenas uma ficção (ao menos 

na experiência ocidental da imagem), a morte não 

consegue ser adiada por muito tempo, como também 

havíamos constatado na paisagem onde a visão confiante do predador simultaneamente se 

converte na visão da vítima. A morte sempre foi um fetiche não assumido pelo cinema, do 

expressionismo alemão aos  slashers  dos anos 80. O próprio Buster Keaton tensionava a 

ficção fílmica ao colocar o seu corpo constantemente em risco, ostentando a sua 

vulnerabilidade. A janela barroca e o grotesco dos filmes Disney mais antigos também 

expressam, senão a mortalidade do corpo, o abjeto ou o disforme que pode feri-lo. Como em 

Bambi , a morte está sempre à espreita no extracampo, prestes a assaltar o mundo da fábula e 

fazer a próxima vítima (como de fato acontece na sequência do assassinato da corça em que 

esta desaparece do quadro sem deixar vestígio).  

A imagem indexical cinematográfica surge 

paradoxalmente num momento de crise da mimese, em que 

a auto-referenciação pela imagem, embora desejada, já se 

torna impossível, como acabamos de ver. 

Consequentemente, o corpo do espectador, referenciado na 

imagem indexical/proximal da tela, encontra-se sempre em 

latente deformação ou potencial aniquilamento, inclusive 

das formas mais viscerais possíveis. Isso se dá desde a 

fragmentação das imagens agenciada pela montagem, como 

bem exemplifica o cinema construtivista soviético, na recorrente desconstrução dos corpos 

pelos closes sobre suas bocas, olhos e mãos, quando estes não eram completamente picotados 
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e transfigurados num único quadro. Walter Benjamin já falava de uma realidade sensível 

implodida pela câmera quando esta ampliava tudo o que os espectadores não conseguiam ver 

a olho nu (o que o autor chama de “inconsciente óptico”) (BENJAMIN, 1984). As imagens 

indexicais/proximais do cinema, como o espelho deformado de Parmigianino, convertem-se 

inevitavelmente em imagens de esquizofrenia, e realismo e loucura revelam-se duas faces da 

mesma moeda. 

Mas se a mimese e o avatar nos levam inevitavelmente à morte, qual o motivo do 

cinema, último respiro das imagens indexicais, ainda se sustentar entre o público? A resposta 

estaria no fato de as imagens proximais agirem, como vimos, não apenas em função da 

mimese ou mesmo da transcendência, mas principalmente em função da luta contra a morte. 

A ficção fílmica, da mais realista à mais grotesca, integra esse embate, ao contrário da 

acepção escapista que o termo ficção usualmente recebe. Até quando obsessivamente 

interessado pela morte, o cinema é uma reação à mortalidade e à ação do tempo, assim como 

a imagem funerária era uma resposta ativa da comunidade à latente ameaça de sua 

desintegração, não se restringindo a um objeto compensatório de memória. Em último grau, a 

ficção da arte e as imagens da ficção atualizam a ficção que os primeiros seres humanos 

criaram contra a morte, em sua perene luta pela sobrevivência. Esse é o motivo porque 

fabulamos proezas e expiamos nossos medos ao redor da fogueira ou na sala de cinema. 

  4.2.5      As imagens proximais da animação 

Segundo Belting, o horror da morte consiste na transformação do corpo em uma 

imagem muda e em decomposição. Sempre foi preciso, portanto, que a imagem, além de 

construída, fosse animada, e no princípio era essa a função das encenações do culto funerário. 

As estátuas mortuárias egípcias, por exemplo, tinham que passar pelo ritual de abertura da 

boca para que as figuras fossem capazes de receber a alma do morto. A animação não se 

restringia inclusive ao ato mágico. O ritual de recordação dos parentes e outros membros da 

comunidade também correspondia a uma vivificação agenciada pelo olhar do observador e 

subsequente interação da figura com as imagens internas da memória. O olhar como ato de 

animação também era pressuposto no retrato moderno quando a imagem do morto mirava o 

seu espectador como se realmente estivesse o interpelando. A práxis ritual culminou na 

percepção das imagens como figuras realmente vivas, e a condenação platônica das imagens 

teria derivado da “descoberta” dos gregos de que elas eram, na realidade, inanimadas. Belting 
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rebate que as imagens sempre foram mortas. São os seres humanos que as tornam vivas 

mediante a animação feita por um ritual ou pelo seu próprio olhar (BELTING, 2014) . 23

O ato da animação não se sucede apenas com as imagens proximais, mas é 

fundamental para que elas existam ou se realizem plenamente. É com a animação que o 

espectador se liga à imagem na qual reconhece a si próprio e seu mundo. Em outras palavras, 

a animação catalisa os processos relacionais entre espectador e imagem, primordiais para que 

a figura proximal funcione. No cinema, a animação técnica da imagem é outro dos recursos 

de aproximação usados pelo filme para com seu espectador, se considerarmos o paralelo que 

Belting faz entre a experiência do sonho e a do cinema. Segundo o autor, até os sonhos 

possuem uma referência corporal, por serem feitos de imagens produzidas no corpo do 

sonhador. Embora este corpo seja abstraído durante o sonho, ele continua sendo fonte e lugar 

de imagens internas vivenciadas numa percepção individual. Para Belting, a ilusão das 

imagens em movimento revivencia no espectador a experiência do sonho, ao gerar neste “a 

impressão de que as fugidias imagens fluindo diante dos seus olhos são apenas as suas 

próprias imagens como aquelas que pode experimentar na imaginação e no sonho” 

(BELTING, 2014, p.101). A similaridade com o sonho também se dá pela referência a um 

repertório imaginal comum que tanto o filme quanto o sonho utilizam para produzir suas 

imagens. As visões do sonho originam-se das imagens coletivas da cultura, interiorizadas 

pelo sonhador e misturadas com suas lembranças e impressões pessoais, e o mesmo acontece 

no cinema quando os espectadores apropriam-se das imagens do filme para agregá-las a sua 

coleção de imagens internas (BELTING, 2014). 

A animação do cinema ocorre em todos os filmes, não somente os de animação. O que 

difere as animações dos filmes  live-action  é o referencial de corpo que elas apresentam. O 

corpo das animações é metamórfico e abstrato. Ele desafia as leis da física e da biologia, ao 

assumir diferentes formas e texturas mediante o traço ou a cor. É esse o corpo instaurado pela 

Fantasmagorie  de Emile Cohl e sua linha anarquicamente maleável. Os  cartoons 

personificam o super-homem nietzschiano de absoluta potencialidade, o qual também 

fantasiado pelos acrobatas do cinema silencioso como Harold Lloyd e, sobretudo, Buster 

Keaton. Mas enquanto estes continuam sujeitos à mortalidade, os  cartoons  dispõem de 

23  Mesmo se contrapondo ao discurso platônico que marcou o pensamento ocidental sobre a imagem, 
como vemos em  Iconology  de Mitchell, Belting, podemos argumentar, mantém-se atrelado a uma noção 
eurocêntrica da imagem, se considerarmos, por exemplo, a concepção amerıńdia do mesmo fenômeno, 
vide  A queda do céu  de Davi Kopenawa e Bruce Albert. 
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cômica invulnerabilidade, a ponto de em um único desenho morrerem e renascerem repetidas 

vezes. Se Buster Keaton estiver um passo fora do calculado, a fachada da casa de  Steamboat 

Bill, Jr.  esmagará o seu corpo. Coiote e Frajola, por outro lado, podem se explodir uma, duas 

ou até dez vezes com a dinamite que reaparecerão na cena seguinte para executar os planos 

malignos (e fracassados). Não obstante, ambos os filmes lidam com a ameaça da morte. 

O corpo irreverente da animação surge quando o princípio da mimese é desconstruído 

nas artes plásticas, após o advento das imagens técnicas. Não por coincidência, a animação é 

frequentemente associada às vanguardas do começo do século XX, em especial o 

surrealismo. Mas como informa Belting, quando o corpo na imagem começa a se libertar da 

norma mimética, surge a ideologia fascista que recupera um modelo clássico de 

corporalidade, celebrado em oposição aos grotescos da “arte degenerada”. O desenho sólido 

Disney, que concede anatomia e tridimensionalidade aos corpos animados, inevitavelmente se 

liga a esse discurso. Se antes os corpos da animação desfrutavam de uma liberdade absoluta 

de forma e movimento, agora eles se vêem novamente presos a uma estrutura corpórea coesa, 

que em nome da verossimilhança impõe limites e convenções à  mise-en-scène . A caricatura é 

freada por uma concepção tradicional de corpo, paralelamente retomada pelo discurso 

fascista, e os efeitos disso reverberam até hoje na animação contemporânea do  mainstream 

onde os corpos borrachudos e texturizados do CG já não contam com a antiga maleabilidade 

do desenho ou da massinha. As personagens Disney também são mortais e vulneráveis, vide 

o peso dramático da morte nas narrativas de filmes como  Pinóquio  e  Bambi . 

Mas se o desenho sólido Disney implica uma estética conservadora, por outro lado ele 

é o recurso estratégico de uma imagem proximal que busca a interpelação de seu espectador. 

Sobre a relação dos indivíduos modernos com o cinema, Walter Benjamin reconhecia nos 

primeiros o desejo de se ver na tela, a despeito da simultânea volatização de seus corpos na 

imagem reprodutível do filme: 

O ator cinematográfico típico só representa a si mesmo  [itálico do texto]. Nisso, 
essa arte é a antítese da pantomima. (...) o astro de cinema impressiona seu público 
sobretudo porque parece abrir a todos, a partir do seu exemplo, a possibilidade de 
“fazer cinema”. A ideia de se fazer reproduzir pela câmera exerce uma enorme 
atração sobre o homem moderno. (BENJAMIN, 1985, p.182) 

 
Este é o motivo porque Benjamin celebra o cinema soviético dos anos 20 que traz rostos 

desconhecidos para o elenco das narrativas. O autor igualmente critica o  star system 

hollywoodiano que, na contramão das novas interações estabelecidas entre imagem e 
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espectador, capitaliza sobre uma “magia da personalidade” essencialmente reacionária 

(BENJAMIN, 1984). Indagamos, no entanto, se o culto ao estrelato não seria antes uma 

perversão deste desejo de auto representação, em que o ver-se na tela transforma-se na 

vontade, latente ou deliberada, de ser como o astro ou a estrela da fita. Hollywood parece ter 

igualmente compreendido as aspirações de seu público, e para a elaboração dos ícones do  star 

system  ela se valeu não apenas de um glamour  kitsch  mas de processos de reconhecimento ou 

cumplicidade entre personagem e espectador que despertam neste último a reverência à 

persona da tela e o desejo de se apropriar da mesma (e como Ingmar Bergman sugere em 

Persona  (1966), a persona do ator no cinema possui uma volatilidade tal que ela parece se 

transferir orgânica e instantaneamente para o corpo do espectador).  

O suposto realismo Disney também atuaria nesse sentido, 

constituindo uma imagem de forte apelo e afeto. Através da 

referência a um corpo anatômico e tridimensional semelhante 

ao do espectador, o desenho proximal evocaria a experiência 

corpórea e perceptiva do seu público, consoante com o desejo 

deste de ver a si mesmo e o seu mundo no filme. Essa imagem 

também seria um paliativo à bidimensionalidade da media e às 

abstrações inerentes ao desenho animado, as quais possíveis 

empecilhos a esse auto-reconhecimento na imagem. E num 

momento em que os indivíduos perdem a referência de si 

próprios, como corpo, aparência e subjetividade, na sociedade 

moderna e urbana, nada mais apelativo do que recuperar essa 

identificação no cinema, e o próprio Walt Disney parece ter 

reconhecido isso como atesta o trecho de uma entrevista em 

que ele compara a expressividade das animações com as do 

cidadão “americano” moderno: 

But how does a human being react to stimulus? He’s lost the sense of play he once 
had and he inhibits physical expression. He is a victim of a civilization whose ideal 
is the unbotherable, poker-faced man, and the attractive, unruffled woman. (...) The 
typical man of today has a slim face, torso and legs. No scope for animation, too 
stiff, too limited. (SCHICKEL, 1986/1968 apud WELLS, 2009, p.94) 

 
Os  cartoons  teriam portanto a espontaneidade e vida emocional que a sociedade urbana 

moderna reprimiu, a ponto de os seres humanos tornarem-se inadequados para a animação.  
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Ironicamente, Frank Thomas e Ollie Johnston admitem em  The Illusion of Life  que a 

animação de personagens humanas ( straight characters ) era sempre mais complicada que a 

de animais, objetos ou outras criaturas, dadas as menores liberdades de caricatura e 

mise-en-scène  que elas ofereciam (considerando, claro, a concepção do estúdio de que 

personagens humanas (em especial os mocinhos da história), deviam possuir um desenho 

menos cômico, comparado com os vilões e coadjuvantes). Para as personagens mais 

“realistas” do  cartoon , os animadores estudavam filmes  live-action  para obterem uma 

precisão maior de desenho e movimentação. Alguns deles eram feitos exclusivamente para 

esse intuito, e muitos consistiam em cenas do longa de animação gravadas com atores de 

carne e osso (THOMAS, JOHNSTON, 1995). Em alguns casos (geralmente movimentos 

difíceis de serem reproduzidos), o  live-action  era totalmente aproveitado via rotoscopia, 

sobretudo nos primeiros longas-metragens onde as personagens humanas constituíam uma 

enorme dificuldade para os animadores (GABLER, 2009). Sobre esse método, Thomas e 

Johnston comentam o surpreendente estudo das feições humanas: 

The human form in movement displayed far more overall activity than anyone had 
supposed. It was not just the chest working against hips, or the backbone bending 
around, it was the very bulk of the body pulling in, pushing out, stretching, 
protruding. Here were live examples of the “squash and stretch” principles that only 
had been theories before. (...) We thought we had been drawing broad action, but 
here were examples surpassing anything we had done. Our eyes simply are not 
quick enough to detect the whole gamut of movement in the human figure. 
(THOMAS; JOHNSTON, 1995, p.321). 

 
A fala dos animadores é praticamente o contrário do depoimento de Disney: a expressividade 

humana não só existia como ainda era maior do que a dos  cartoons , e estes só teriam 

executado princípios de movimento e expressão já existentes nos corpos e rostos humanos. 

Não obstante, ambas as declarações se referem à recuperação ou redescoberta de um corpo 

padronizado e praticamente abstraído na sociedade urbana moderna. E os animadores em 

especial parecem ter compreendido, bem antes de nós, que esse referencial era retomado não 

só pela forma realista clássica mas por uma caricatura cujos princípios foram encontrados na 

própria fisionomia analisada por uma imagem técnica. 

Justamente, é impossível falar de realismo em relação a um desenho como Mickey 

Mouse. Como vimos, a mimese nem era mais uma possibilidade no período moderno, mesmo 

nas imagens indexicais do cinema (que dirá as imagens não indexicais como as da animação). 

Belting comenta que a identidade no corpo moderno pauta-se pela estranheza deste corpo. A 

maneira de retratar o corpo e de se relacionar com ele pressupõe necessariamente a 
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deformidade, pois os indivíduos modernos já não procedem a nenhuma antropometria, como 

esta foi originalmente concebida pelos gregos - ou seja, a referência a uma imagem ideal da 

humanidade. Até a publicidade excessiva sobre corpos idealizados seria, no fundo, reflexo de 

uma profunda crise do corpo (BELTING, 2014). Embora Belting infelizmente não discuta a 

caricatura, podemos afirmar que esse gênero foi o que melhor expressou a crise corporal da 

sociedade moderna e ocidental, que se manteve em busca da antropometria, embora sendo 

continuamente frustrada. A caricatura, como vimos, dá continuidade ao desejo de 

auto-referenciação na imagem proximal enquanto ao mesmo tempo sublima qualquer 

paradigma de representação ou referência imaginal de corpo e identidade. 

Ela joga, portanto, simultaneamente com a identificação e o estranhamento, e é esse 

jogo que propulsiona  Fantasmagorie , onde a linha agitada de Emile Cohl forma figuras e 

objetos reconhecíveis para instantaneamente dissolvê-los e transformá-los em outras formas. 

A caricatura foi potencializada pela imagem em movimento, em que ao dissenso da forma foi 

agregado o dissenso da encenação ou performance, igualmente característico do cinema se 

lembrarmos das acrobacias de Buster Keaton ou das coreografias de Gene Kelly. A caricatura 

foi talvez a imagem que melhor contemplou o cinema, no seu apelo como imagem proximal e 

no seu potencial de desconstruir a mesma imagem, e isso especialmente na ficção fílmica, 

onde ela catalisa percepções renovadas ou totalmente inéditas do corpo e do mundo, até 

quando partindo de representações e iconografias reconhecíveis ao grande público. Nada 

mais estratégico portanto que utilizá-la num desenho que, ao fundir a forma gráfica cômica 

com o corpo tridimensional, explicita um embate imagético e referencial que cala na 

experiência subjetiva dos espectadores modernos e contemporâneos 

Frank Thomas e Ollie Johnston contam várias anedotas sobre a criação das 

personagens animais dos filmes Disney, quando características e trejeitos peculiares dos 

bichos eram aproveitados para 

a caricatura e personalidade 

dos  cartoons  (por exemplo, a 

partida desengonçada do voo 

dos albatrozes, da qual 

derivou a  gag  do albatroz de 

Bernardo e Bianca ). Isso é 

evidente em  Bambi , onde as pernas 
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alongadas e finas dos veados inspiram cenas de humor onde o pequeno cervo tenta se 

equilibrar no chão. No livro, os animadores colocam como objetivo último dos desenhos a 

referência a esse mundo natural reconhecível, mas o que os filmes nos mostram é justamente 

o contrário. Os desenhos do  cartoon  buscam a  gag  e não a semelhança. Eles recorrem à 

imagem proximal “realista” apenas para subvertê-la 

em expressões e coreografias de grande 

inventividade. As animações não querem ser 

miméticas: elas desejam é brincar com a 

verossimilhança, seja parodiando as expectativas de 

uma  mise-en-scène  “realista”, seja misturando numa 

única cena registros cômicos e “naturais” de 

imagem e movimento, vide, por exemplo, a cena em  Pinóquio  em que o gato Fígaro pula na 

cama de Gepeto, ganhando impulso com as quatro patas como um felino de verdade mas ao 

mesmo tempo rebolando o traseiro empinado . 24

Em  Mogli , na sequência dos elefantes, há duas 

passagens bem interessantes em que o “realismo” é 

utilizado para construir o humor do  cartoon . A primeira 

é a cena em que o coronel Toti cruza as patas dianteiras 

enquanto se apoia com a tromba em um pequeno 

graveto. Este verga com o peso do paquiderme até 

finalmente quebrar no meio, para o constrangimento do 

coronel que o usava como batuta. Concomitante à 

caricatura expressiva do rosto do elefante, o desenho e 

animação aproveitam-se do corpo tridimensional e 

pesado do paquiderme para construir a  gag , além de 

reunir, como no gato Fígaro, duas referências de pose: a 

pose bípede dos pés cruzados e a pose usual de um quadrúpede.  

A segunda é a cena em que o coronel vira as costas para Mogli, para retomar a marcha 

da patrulha. Enquanto a personagem adentra na profundidade de campo, a animação emula o 

24  A esse respeito, é interessante saber que os supracitados estudos dos filmes live-action não eram bem 
recebidos por todos os animadores do estúdio, já que muitos achavam que o método limitava o seu trabalho e 
criatividade (THOMAS, JOHNSTON, 1995). 
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andar característico de um elefante, representando o movimento complexo das patas e ancas. 

A caricatura do animal, mais explícita no desenho do rosto, é ocultada em função do desenho 

“realista” em que o corpo massudo e tridimensional ganha destaque, e até o andar vagaroso 

do elefante transmite uma sensação de peso, com o ritmo da animação complementando o 

que é sugerido pela forma. No plano seguinte, no entanto, vemos os soldados sonolentos da 

patrulha que, quando despertados pelo coronel, viram todos para a direita ao mesmo tempo, 

encavalando-se cada um no traseiro do colega da frente. Outra vez a animação brinca com a 

tridimensionalidade “realista”, dispondo propositalmente um paquiderme próximo do outro 

para o encontrão final dos soldados. E à animação “realista” do primeiro elefante o filme 

intercala, pela montagem, uma paródia dos mesmos corpos peso pesados, como apresentando 

os dois lados de uma mesma moeda, apesar de a cena anterior também satirizar 

implicitamente o coronel ao expor o seu traseiro pomposo. 

O desenho Disney não se restringe ao princípio do desenho sólido, uma vez que os 

corpos das personagens continuam dotados de expressiva flexibilidade pelo princípio do 

squash and stretch . Este, por sua vez, é remanescente do impulso metamórfico das primeiras 

animações como também percebemos no encontrão dos elefantes e subsequente contração das 

massas. A sacada de Disney foi ter explorado tanto o apelo mimético/proximal quanto a 

inventividade da caricatura, assim como o princípio hollywoodiano da antecipação com que o 

filme prepara o terreno antes do espectador mergulhar nas fantasias e abstrações das imagens. 

Ou seja, antes de imediatamente lançar o público nos delírios e metamorfoses do desenho 

animado, Disney, com as imagens proximais do desenho escultórico e de outras figurações 

como as paisagens e objetos do entorno, oferece um avatar para o espectador instalar-se na 

fantasia do  cartoon , e isso tendo em mente a relação afetiva particular entre o público e estas 

imagens dentro do contexto imaginal/referencial moderno e contemporâneo. 
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 5      DISNEY E A INDÚSTRIA CULTURAL 

  5.1      Personalidade, encenação e narrativa 

Em  The Illusion of Life , Frank Thomas e Ollie Johnston dão grande valor à encenação 

das personagens. A caracterização do desenho é subordinada à ação das personagens na cena, 

e por isso eles recomendam o domínio sobre códigos de encenação: “As artists, we now have 

new responsabilities in addition to those of draftsman and designer: we have added the 

disciplines of the actor and the theater.” (THOMAS; JOHNSTON, 1995, p.16). No entanto, 

os animadores não se detêm nas diferentes maneiras de trabalhar o corpo da personagem na 

mise-en-scène  e tampouco discutem as suas inspirações para esse trabalho. Por encenação, 

eles se referem unicamente ao que as personagens fazem em um contexto de narrativa. Para 

Thomas e Johnston, o objetivo último do  cartoon  é a simulação de indivíduos pensantes e 

moventes dotados de vida própria e inseridos numa história, e são seus dilemas e traços 

particulares que conquistam emocionalmente a plateia.  

Esta seria portanto a ilusão de vida do título do livro. Os autores estabelecem 

pretensiosamente que a vida na animação (ou a emulação dela) se dá com a criação de 

personagens dotadas de individualidade e que sustentam uma narrativa interessante. É nesse 

sentido que eles citam Honoré Daumier, ao falarem sobre a necessidade do desenho parecer 

vivo, além de reproduzir o movimento. Mas enquanto o caricaturista discute o impacto das 

imagens sobre o público, os animadores mencionam somente a sua capacidade de ilustrar as 

gestualidades e relações humanas. 

To bring a character to life, it is necessary to imbue each single extreme drawing of 
the figure with an attitude that reflects what he is feeling or thinking or trying to do. 
(…)  Life  must be in  every  drawing [itálico original do texto]. (...)  the life and 
vitality comes not from movement or timing alone – as it did in the early Mickeys – 
but from that ability to make the single drawings come alive. The animator must 
incorporate into his work some of the power and artistry of men like Honoré 
Daumier. As Daumier himself said, “If my drawing does not convey anything to 
you, it must be bad, and no caption can remedy that. If the drawing is good you will 
be able to understand it”. There was hardly a gesture, mood, or human relationship 
that Daumier did not illustrate. (THOMAS; JOHNSTON, 1995, p.146) 

 
O discurso dos animadores não é uma novidade. No tratado pictórico de Alberti. o 

objetivo último do quadro é a elaboração de uma história através da disposição dos corpos e 

figuras na composição, e é dessa narrativa que Alberti chega ao princípio de conveniência.  

(…) deve-se cuidar que cada membro execute o ofício a que está destinado. Fica 
bem a quem corre movimentar igualmente mãos e pés, mas prefiro um filósofo que, 
ao falar, mostre muito mais modéstia do que arte em esgrimir. Louva-se em Roma a 
história na qual Maleagro, morto e carregado, verga os que lhe carregam o peso e dá 
a impressão de bem morto em todos os seus membros: tudo pende, mãos, dedos e 
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cabeça; tudo cai languidamente. (…) Assim, pois, em toda pintura deve-se tomar 
cuidado para que cada membro cumpra seu ofício e que nenhum deles, por menor 
que seja a articulação, fique sem ter o que fazer. (ALBERTI, 2014, p.109-110) 

 
Mas o que Alberti defendia, em última instância, era uma construção de imagem. Ainda sobre 

a adequação dos corpos à narrativa, ele adverte: “(…) desejando o pintor exprimir vida nas 

coisas, fará cada parte em movimento, mas em cada movimento haverá venustidade e graça” 

(Ibid, p.110). E a respeito da copiosidade: 

A história, merecedora de elogio e admiração, deverá com seus atrativos se 
apresentar de tal forma ornada e agradável que conquistará, pelo deleite e 
movimento de alma, a todos que a contemplem, doutos ou indoutos. A primeira 
coisa que proporciona prazer na história provém da variedade e da copiosidade das 
coisas. (Ibid, p.112) 

 
As narrativas do quadro não podem portanto ser apresentadas de qualquer maneira. Alberti 

delega à pintura um ideal de representação, propriamente imagético e pictórico, que deve 

proporcionar prazer e satisfação ao espectador. O quadro é primoroso não pela narrativa, mas 

pela composição pungente e graciosa que a sustenta, e se a pintura lançar mão do grotesco, 

por exemplo, ela ficará comprometida, independente da história representada  . 25

Essa é a crítica que podemos fazer a  The Illusion of Life . O livro dá pouca atenção às 

imagens que sustentam a  mise-en-scène  e personalidade dos  cartoons , ainda que os autores 

deem indícios muito pontuais da importância das imagens para conquistar o público via 

construção de um  pathos . Eles reconhecem que a ilusão de vida é alcançada por um tipo 

específico de  desenho  - aquele que parece estar vivo -, embora não detalhem que desenho 

particular seria esse. O livro de Thomas e Johnston demonstra muito bem a distância entre o 

dizer e o fazer. Os autores são eles próprios animadores e desenhistas e é óbvio que para eles 

as imagens são de extrema importância. Mas ao escreverem sobre esse trabalho, eles ainda 

recorrem a esquemas clichês de descrição de imagem. 

A Deusa da Primavera  ( The Goddess of Spring ), curta-metragem lançado pelo estúdio 

em 1934, traz outra luz à questão do desenho e a encenação. Embora a protagonista do filme 

tente passar uma ideia de graciosidade, os seus movimentos desengonçados e cômicos a 

assemelham mais a uma boneca molenga de pano.   Os animadores da época ficaram 

insatisfeitos com esse resultado e atribuíram estas falhas ao desenho da personagem. Segundo 

25  Se lembrarmos que Alberti tentava elevar a pintura como produção de belas-artes, faz sentido que ele 
celebre a construção narrativa do quadro. Considerando a valorização do pensamento ocidental ao texto 
em detrimento da imagem (vide a discussão sobre o iconoclasmo em  Iconology  de W. J. T. Mitchell), a única 
maneira de se elevar a pintura a esse novo status era a sua aproximação com a literatura. 
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Les Clark, que trabalhou no curta, o  cartoon  foi mal-sucedido 

porque a donzela não tinha sido adequadamente desenhada para 

a animação, no sentido de que seu corpo e seu rosto não 

facilitavam a execução dos movimentos que os animadores 

queriam apresentar (THOMAS; JOHNSTON, 1995). Além da 

relação intrínseca entre desenho e ação, depreende-se desse caso 

que os animadores buscavam um ideal específico de imagem e 

movimento ao qual  A Deusa da Primavera  não conseguiu 

corresponder. O filme marcou o amadurecimento do estúdio para um tratamento particular da 

animação, o que pressupôs tanto a formação de um estilo quanto o abandono de outras 

possibilidades de diálogo entre forma e movimento. 

A elaboração visual dos filmes envolvia outros profissionais além dos animadores 

(ver introdução). Os chamados  stylists , por exemplo, produziam desenhos conceituais que 

davam sugestões para o design de cenários, adereços de cena, figurinos e personagens. Eles 

não possuíam restrições quanto a estilo ou material: seus esboços iam de pinturas em aquarela 

ou guache a desenhos de giz de cera ou carvão, e alguns eram artistas com uma carreira 

própria como Kay Nielsen e Eyvind Earle. Mas para Thomas e Johnston, os desenhos dos 

stylists  não eram “animáveis”, pois quando submetidas aos animadores, as imagens perdiam, 

segundo eles, a sua qualidade original estética. No entanto, os autores admitem no mesmo 

texto que os profissionais do estúdio eram capazes de animar qualquer imagem. Eles dão 

como exemplo o filme  Fantasia , onde vários tipos de desenho - de abstrações a caricaturas de 

bichos - foram colocados em movimento (THOMAS; JOHNSTON, 1995). 
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Thomas e Johnston tentam definir uma linguagem de animação pela qual apenas 

algumas imagens são adequadas ao movimento, mas isso não se sustenta quando vemos a 

contradição do impasse entre os  stylists  e os animadores. E embora a produção destes últimos 

prevaleça no resultado final dos filmes, tendo em vista o protagonismo das caricaturas, o 

trabalho dos primeiros ecoa fortemente nos arranjos cenográficos e até no estilo visual geral 

da animação (vide  Alice no País das Maravilhas  que preserva muito do estilo da ilustradora 

Mary Blair). A aparente impossibilidade de animação das imagens e conceitos destes artistas 

recai mais numa diferença de intencionalidades do que numa inadequação da mídia: a 

caricatura e  mise-en-scène  que os animadores buscavam requeriam outros tratamentos de 

imagem que não o destas outras estilizações. 

Mas Thomas e Johnston não admitem isso. O estilo de desenho do estúdio é tido 

como um parâmetro para todo o cinema de animação, determinando o que deve ou não ser 

animado e como isso deve ser feito. Nesse viés, os  cartoons  anteriores ao estúdio Disney são 

considerados menos desenvolvidos por não apresentarem personagens envolventes e 

narrativas interessantes, ainda que os autores reconheçam a ilusão da vida em  Gertie, the 

Dinosaur , animação de 1914 de Winsor McCay. A série  Out of the Inkwell  de Max Fleischer 

e os filmes de Otto Messmer do Gato Félix também teriam se aproximado desse ideal, não 

fosse sua limitação a fórmulas de sucesso e a desenhos rudimentares. (THOMAS; 

JOHNSTON, 1995). Do livro  Before Mickey: The Animated Film, 1898-1928 , de Donald 

Crafton, obtemos outra perspectiva sobre o assunto, embora Crafton não se distancie 

totalmente de Thomas e Johnston. A sua breve história sobre os primeiros anos da animação 

também gira em torno do desenvolvimento das personagens e narrativas nos  cartoons 

estadunidenses. Para Crafton, antes de Disney já existiam figuras personalizadas nos 

desenhos americanos, como o palhaço Koko the Clown e, principalmente, o Gato Félix. O 

único diferencial dos estúdios Disney teria sido o aprimoramento técnico da animação e o 

maior planejamento na elaboração dos desenhos e performances (CRAFTON, 1993). 

Mas o que nos interessa no livro de Crafton é a história dos primeiros desenhos 

animados. Segundo o autor, ao contrário do que se costuma dizer, as primeiras animações não 

se inspiraram em tirinhas de jornal ou histórias em quadrinhos, mas sim em um número 

popular de teatro conhecido como  lightning sketches . Neste, um ilustrador fazia um desenho 

atrás do outro sobre um quadro-negro e a sucessão de desenhos criava a ilusão de imagens em 

contínua metamorfose. Os primeiros  cartoons  eram praticamente  lightning sketches  filmados, 
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já que mostravam, além dos desenhos, o artista criador das imagens (visto de corpo inteiro ou 

apenas a sua mão). O grande atrativo dos filmes era que os desenhos pareciam realmente se 

movimentar, independente da performance do artista, e com o tempo as imagens animadas 

tornaram-se o único foco do curta-metragem (Ibid, 1993). Crafton considera o francês Emile 

Cohl o primeiro grande animador, sendo o filme  Fantasmagorie  bastante representativo da 

ligação entre o desenho animado e o número teatral. 

Foi só mais a frente que os quadrinhos começaram a 

influenciar os desenhos animados, sobretudo nos EUA. 

O pioneiro desta apropriação foi Winsor McCay que 

transpôs personagens de suas próprias tirinhas para suas 

animações. Mas até McCay seguia a tradição dos 

lightning sketches  ao se colocar na frente das 

personagens como um mestre de cerimônias. O próprio 

Gertie, The Dinosaur  mostra a interação entre esse 

artista/homem de espetáculo e a figura dócil de seu 

desenho animado. As primeiras animações eram 

portanto muito mais números de mágica do que 

construções narrativas, o homem com o giz de cera 

substituindo o mágico com a cartola. Os desenhos ainda se 

alinhavam à tradição dos filmes ilusionistas, cuja maior 

referência era George Meliés. Eles inclusive revitalizaram o gênero quando o público já 

começava a perder interesse pelo tema. (Ibid, 1993) 

Da narrativa de Crafton e da visualização dos  cartoons , 

pode-se concluir que foram os filmes de estúdio hollywoodianos, 

e em especial os estúdios Disney, que trouxeram para os desenhos 

animados a questão da narrativa ou, mais exatamente, da 

encenação ligada às personagens de uma história. Mesmo o Gato 

Félix e Koko the Clown ainda estrelavam números cômicos 

sem grande propósito narrativo. Foram os desenhos Disney 

que começaram a desenvolver uma história de começo, meio e fim, não tanto com os filmes 

de Mickey Mouse, mas principalmente com as  Silly Symphonies  dos anos 30, que preparam o 

terreno para os primeiros longas-metragens. Não é errôneo considerar Walt Disney como o 

103 



 

Griffith dos desenhos animados, uma vez que foi ele quem estabeleceu um cinema narrativo 

de animação. E se os filmes antes de Griffith são considerados até hoje primitivos e 

irregulares, o mesmo aconteceu com as animações que precederam os desenhos Disney, 

embora o livro de Crafton contrarie a ideia de que apenas os estúdios Disney introduziram 

uma sofisticação formal à mídia. As linhas abstratas de Emile Cohl, os monstrengos 

tridimensionais de McCay, o complexo uso da rotoscopia em  Out of the Inkwell  e os 

expressionismos e surrealismos gráficos de  Felix, the Cat  são todos exemplos de uma 

proposta visual elaborada em seus próprios méritos – e isso porque não mencionamos as 

animações européias como o teatro de sombras de Lotte Reiniger e os insetos em  stop-motion 

de Ladislaw Starevich. 

Ao mesmo tempo, não podemos recair no erro de que a animação Disney é apenas 

uma construção de narrativa.  Pinóquio , por exemplo, nos dá muitos exemplos do contrário: as 

gags  com os relógios e caixinhas de música, os números musicais com o Grilo Falante, a 

comédia-pastelão de João Honesto e Julião, as acrobacias do Grilo Falante e o gato Fígaro, as 

coreografias do teatro de marionetes, as atrações grotescas da Ilha dos Prazeres, a multitude 

colorida de criaturas marinhas e os planos-sequência aéreos onde a câmera atravessa as 

camadas da cenografia. Todos esses números abstraem-se da narrativa principal, 

sustentando-se como sequências autônomas do filme. De nada serve à história a dança do 

Grilo Falante nos cordões do violino ou a peixe Cléo flertando com o gato Fígaro, mas são 

essas cenas que definem o tom cômico e lúdico do longa-metragem.  

Ademais, como vimos desde o primeiro capítulo, a caracterização das personagens se 

dá principalmente com uma produção de imagem, e é a força plástica dessa caricatura que 

determina em grande parte a sua calorosa recepção, para além do contexto narrativo onde ela 

se insere. Se a plateia cai de amores pelo gato Fígaro ou treme de pavor do Cocheiro isso se 

deve ao respectivo carisma e grotesco dos desenhos: se as personagens não tivessem o 

mesmo apelo visual, muito provavelmente não provocariam o mesmo efeito no espectador. É 

claro que a ação das personagens em cena é também um fator muito importante, e vemos na 

decupagem o quão complexa é a  mise-en-scène  dos filmes em termos de caricatura de 

movimento. No entanto, mesmo essa gestualidade, como uma performance de imagem, não 

se prende totalmente a um contexto de história. O próprio  Pinóquio  é mais uma compilação 

de performances do que de episódios narrativos, uma vez que a mímica e a coreografia são 

não raro os objetivos últimos e exclusivos da cena. Os gracejos e números musicais em si são 
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o que mais importam para o filme, e não necessariamente o desenvolvimento dessa história.

Isso não nega a animação de personagem como colocada pelos animadores. O forte do 

desenho Disney é de fato a criação de caricaturas personalizadas, com apelo e carisma 

distintos. Esse foi o principal legado que o estúdio deixou à cultura  pop , considerando a 

recorrente apropriação dessas personagens por tantas outras mídias além do desenho animado 

– de produtos licenciados a paródias em grafite. E um dos atrativos dos longas analisados é 

justamente a sua rica galeria de personagens e caracterizações. Não obstante, estas 

ultrapassam sua função narrativa com muita facilidade, como bem demonstra  Mogli.  Não é o 

desenvolvimento da história o ponto forte do filme, mas os desenhos e performances 

memoráveis de figuras como Baloo, os orangotangos e a serpente Kaa, apresentados em 

esquetes praticamente autônomas à narrativa principal. E se  Mogli  não possui a mesma força 

de  Pinóquio  e  Bambi , é porque estes, em acréscimo às personalidades, dão igual atenção à 

sua cenografia, dedicando planos-sequência inteiros para a contemplação dos cenários em 

três dimensões. Isso dá aos filmes outras nuances de fantasia e drama, pela igual introdução 

da força iconográfica da paisagem dentre outros gêneros como as naturezas-mortas. 

 

  5.2      Sobre a caricatura (e o paradoxo da indústria cultural) 

 5.2.1       A arte moral de William Hogarth 

As  modern moral subjects  de William Hogarth - 

cenas urbanas satíricas protagonizadas por tipos 

marginalizados da sociedade - antecederam a 

crítica de costumes da qual a caricatura tornou-se 

a maior representante. Mas Hogarth negava 

qualquer vínculo com a caricatura. Pelo contrário, 

usava-a como contra-exemplo do seu trabalho. O 

artista presenciou uma mudança no paradigma 

visual inglês, catalisada pelo pensamento 

empirista de Locke e pela obra do ensaísta Joseph 

Addison e sua estética “do Novo, do Incomum e do 

Estranho”. O belo ideal clássico já não contemplava a 

experiência sensível em sua totalidade, uma vez que esta igualmente abarcava o imperfeito e 

o feio, e foi esse questionamento que inspirou as imagens iconoclastas de Hogarth. Em vez de 
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repetir as cenas mitológicas neoclássicas, o artista optou retratar a vida cotidiana da Londres 

moderna e os agentes menos considerados dessa sociedade. O pintor e gravurista via-se como 

um copiador da natureza, no sentido de passar aos seus desenhos aquilo que de fato acontecia 

na metrópole de seu tempo, o que também pressupunha a representação do lado feio e imoral 

da cidade (NERY, 2006). 

Hogarth possuía, no entanto, um propósito moral e pedagógico: a investigação do 

caráter humano e a denúncia dos vícios e corrupções da sociedade urbana. A sua obra 

igualmente se ancora no pensamento iluminista da época que buscava o progresso do homem 

civilizado, em oposição à ignorância e superstição do passado. Nesse projeto, era necessário 

que os homens esclarecidos interviessem sobre uma sociedade ainda maculada pela hipocrisia 

e pelo egoísmo. As artes mantêm-se desse modo associadas a um princípio de verdade e 

educação moral, com a exceção de que agora elas admitem a presença do baixo, mobilizado 

justamente para representar aquilo precisa ser corrigido (Ibid, 2006).  

Hogarth, que dominava a técnica dos grandes mestres, delegava às suas gravuras as 

virtudes artísticas e morais usualmente associadas ao gênero da pintura histórica, dado o valor 

que ele atribuía a suas imagens como instrumento de uma arte “séria” e socialmente 

comprometida. O humor, inclusive, era uma das estratégias do artista para alcançar este nível 

moralmente elevado de representação, já que para ele o cômico oferecia um campo fértil de 

experimentação visual que levava a inovações artísticas comparáveis às de Rafael. Foi nesse 

sentido que Hogarth rejeitou a caricatura, por esta não possuir o rigor acadêmico que ele tanto 

procurava. O conceito de adequação ( fitness ) ou verossimilhança era bastante valorizado pelo 

artista, pois a forma devia manter-se íntegra ao tema moral da gravura ou do quadro, o que 

era comprometido pelo traço burlesco da caricatura (Ibid, 2006). 

Contudo, as  modern moral subjects  acabaram associadas à caricatura. Em seus 

desenhos, Hogarth procurou se inspirar na tradição da fisiognomia (o estudo e representação 

da fisionomia humana), justamente para evitar os grotescos da caricatura. Como explica 

Laura Nery, a “proposição hogarthiana ainda mantinha vivo o horizonte especulativo 

neoplatônico, colocando-se diante da tarefa de investigar a aparência para melhor alcançar a 

representação de uma verdade interior” (NERY, 2006, p.115). No entanto, a fisiognomia 

também foi uma referência para a caricatura moderna desde suas origens no século XVI na 

Academia de Bolonha de Annibale Carracci e os irmãos Agostino, e consequentemente não 

foi “possível alijar a fisionomia de sua contraparte grotesca por muito tempo” (Ibid, p.94). 
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Hogarth usou dessa técnica também devido ao status que ela desfrutava numa época em que 

se desejava superar a ambiguidade facial humana na representação imaginal. Contudo, 

quando envolvida no desenho paródico, fosse ele burlesco ou politicamente comprometido, a 

fisionomia inevitavelmente apresentava algo de desviante e sombrio (NERY, 2006).  

Hogarth procurava como os artistas clássicos transpor a verdade para suas imagens, e 

isso em paralelo ao desenvolvimento do romance realista de Henry Fielding que primava pela 

verossimilhança da narrativa ficcional e pelo comprometimento desta com a experiência da 

vida real. Mas, seguindo a interpretação de Ian Watt, Laura Nery afirma que isso foi mais 

uma estratégia de apresentação das obras ao público do que uma efetiva adesão ao cânone 

clássico elogiado pelos artistas. Surge no século XVIII uma nova concepção de plateia e 

espectador. A burguesia passava a ocupar o  parterre  do teatro, gradativamente substituindo a 

audiência turbulenta da plebe. O público tornava-se um grupo fixo de interlocutores que 

participava das discussões cultas sobre a arte, com o intuito de representar e educar a massa. 

É desse contexto a figura do crítico profissional e a preocupação deliberada dos autores em 

satisfazer o gosto da plateia, da qual dependia agora o sucesso ou fracasso da peça. Hogarth 

esperava que seus trabalhos fossem avaliados pelo público tal como as peças o eram no 

teatro, motivo porque incorporou a linguagem cênica em seus trabalhos, e mesmo a função 

pedagógica e moral de seus desenhos assemelhava-se ao papel delegado ao teatro para a 

instrução e aperfeiçoamento do público (Ibid, 2006). Assim, além de ideal estético e 

pedagógico, a adequação da imagem era um recurso retórico direcionado à plateia e aplicado 

pelo valor estético e moral que proporcionava à obra. 

A avaliação hogarthiana da caricatura ecoa no discurso dos animadores Disney.  The 

Illusion of Life  raramente se refere ao desenho Disney como uma caricatura (o termo 

utilizado é  cartoon , mas este parece fazer mais referência ao gênero estadunidense de 

animação do que à tradição gráfica de fato). E conforme colocado acima, os filmes Disney 

investem fortemente na sofisticação visual dos desenhos, proporcionada pelas referências à 

história da arte, para agregar a estes um valor imagético. É como se o estúdio quisesse 

auto-validar o próprio trabalho ao associar as animações a este cânone de imagem. Esta seria 

outra maneira de ler, por exemplo, o mencionado contraste entre os desenhos gráficos do 

cartoon  e as paisagens pictóricas do cenário: para compensar a caricatura (supostamente) 

simplificada e vulgar, o filme a coloca num cenário espalhafatoso, representado ao modo 

europeu. O mesmo se daria no princípio do desenho sólido, com este sendo uma tentativa de 
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dignificação ou validação imagética da caricatura, tal como o era a fisiognomia para as cenas 

satíricas de Hogarth. 

Salvas as diferenças de contexto, tanto Disney quanto Hogarth usam da retórica do 

cânone para valorizar seus trabalhos perante uma plateia que irá avaliá-los. Ambos 

igualmente desqualificam a caricatura, seja veementemente rejeitando-a, seja não a 

assumindo como base da sua proposta estética. Mas o mesmo acontece no próprio discurso 

oficial da história da arte. Na bibliografia sobre Honoré Daumier usada para o terceiro 

capítulo acima, os autores analisam mais a dimensão psicológica e narrativa dos desenhos ou 

a relação destes com uma produção de escultura e pintura do que o gracejo cômico de fato e 

sua ligação com repertórios da caricatura. Como expõe Nery, até Gombrich, que se dedicou 

consideravelmente ao tema, colocava a caricatura em um nível inferior ao do retrato. E na 

extensa digressão sobre a antropologia das imagens, Hans Belting faz sequer uma nota de 

rodapé sobre essa produção gráfica . 26

Em relação, especificamente, à bibliografia sobre os filmes Disney, é sintomático que 

quase todos os autores concentrem-se no suposto realismo dos desenhos. O realismo, como 

acabamos de ver, é o que teria tornado a animação Disney uma referência, em oposição a 

desenhos supostamente menos elaborados, cuja caricatura dispunha de muito mais liberdade. 

Mas assim como os desenhos de Hogarth inevitavelmente despontam para a caricatura, os 

desenhos Disney essencialmente se ancoram no humor e no grotesco que são o que eles 

realmente têm de memorável e esteticamente instigante. Até as personagens mais “realistas” 

dos filmes não despertariam a mesma empatia se fossem uma simples mimese. A 

verossimilhança pode até agregar um valor iconográfico e proximal à imagem, mas são as 

caricaturas a principal fonte de expressividade das animações e aquilo que as torna tão 

vigorosas e fascinantes. Baloo ou Bambi são personagens tão interessantes como animação 

não pelo que reproduzem do verdadeiro movimento dos ursos e veados, mas pela maneira 

com que convertem esse referencial em uma performance cômica ou lúdica inesperada, que 

só o cinema poderia apresentar.  

A caricatura é portanto a verdadeira meta dos filmes, e não o desvio negativo de uma 

pretensa imitação da natureza, assim como em Hogarth a intenção última dos desenhos ainda 

26  Podemos argumentar que a rejeição da caricatura na historiogra�ia da arte também se deve à concepção 
moderna da arte como uma elaboração visual ou plástica desprovida de caráter utilitário (GOLDSTEIN, 
2014), o que não seria o caso de um desenho de grande circulação e fácil acessibilidade, produzido para 
�ins de entretenimento e discussão polıt́ica. 
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era a paródia. Mesmo que o artista pretendesse a educação dos seus espectadores, a sátira 

continuava necessária para explicitar a moral da narrativa, pois a mera cópia da realidade era 

insuficiente para tanto. E voltando às animações, se mesmo como essência dos desenhos a 

caricatura é rejeitada pelos animadores, isso se deve mais a um vício do discurso oficial da 

arte que resiste em reconhecer o cômico e todos os outros desvios à mimese encontrados até 

nas obras mais idolatradas do renascimento e do neoclassicismo .  27

 5.2.2       Baudelaire: caricatura e ideologia 

Em Baudelaire, a caricatura é a expressão mais elevada da estética dos tempos 

modernos. Ao poeta não mais interessava a cópia da natureza, mas a criação do artista e sua 

interação com o tempo presente. Se a natureza era uma referência de verdade e virtude, agora 

ela é lugar do selvagem e do horror, e no momento em que a beleza clássica deixa de ser o 

ideal da arte, o feio e o grotesco ganham sua merecida atenção. Em vez da harmonia entre o 

belo e o feio, Baudelaire busca o sublime no grotesco ou a beleza contida na feiúra:. 

… ressaltar o conflito, a tensão, a dualidade. Este é o território onde floresce a 
caricatura artística; o território do cômico, onde “o riso é satânico, é, portanto, 
profundamente humano”, e, sendo “essencialmente humano, é essencialmente 
contraditório”. (...) Para ele [Baudelaire], a arte cômica derivava do mito original, a 
Queda do homem. (NERY, 2006, p.156) 

 
O riso é condenável e sua origem é diabólica, mas é ele que encaminha os seres humanos 

para a sua redenção. O grotesco em especial é uma necessidade para qualquer artista que 

queira se expressar plenamente, o que é negado àqueles que se 

limitam a copiar a natureza, tomados por um excesso de 

pensamento. E para Baudelaire, é a caricatura que concede 

absoluta manipulação do grotesco e a expressão genuína do 

temperamento criativo. (NERY, 2006) 

Mas Baudelaire não defende um grotesco ilimitado. Há 

ainda a exigência de uma verossimilhança que interligue o 

desenho a um solo histórico e sociológico. Ou seja, é preciso que 

ele ainda verse sobre as questões do seu tempo e é no horizonte 

referencial do chamado cômico significativo que a caricatura 

consegue fazer essa conexão. O caricaturista mais elogiado por 

Baudelaire é Honoré Daumier, por este alcançar, segundo o 

27  Esse vıćio contagia o próprio discurso da esquerda sobre o cinema. Do contrário, o humor e a caricatura 
dos �ilmes de Eisenstein, por exemplo, seriam tão comentados quanto a agência dramática da montagem. 
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autor, a grandeza do cartum sem deixar de ser significativo. Reciprocamente, a arte cômica 

deve seu potencial político ao grotesco, o qual uma “poética da negação” que desafia os 

clichês e padrões estéticos da burguesia. Para Baudelaire é necessário o confronto com as 

representações vigentes e socialmente aceitas, motivo porque rejeita os artistas obcecados na 

recuperação do clássico. É também nesse viés que ele elogia Daumier, por incluir o grotesco 

em desenhos de grande rigor formal e qualidade de execução. A copresença do feio e do belo, 

do significativo e do absoluto, expressaria as tensões e contradições da vida moderna, onde a 

harmonia clássica não mais existe. (NERY, 2006). 

Baudelaire reconheceu a caricatura como lugar do embate entre o eterno e o 

circunstancial, o cânone e o dissenso, e sua elegia ao desenho gráfico moderno reavalia o 

peso ideológico do próprio desenho Disney, assumidamente influenciado pela obra de 

Daumier. Como expressão do ser humano maculado pela Queda, o cômico e o disforme são 

imagens essencialmente iconoclastas que desafiam qualquer discurso oficial ou normativo. 

Desse modo, a caricatura no desenho Disney já implicaria uma perturbação ao conteúdo 

conservador das narrativas, e isso em relação tanto ao desenho gráfico das personagens 

quanto a suas performances inventivas em cena. É a caricatura que impede os desenhos 

Disney de se limitarem a uma concepção tradicional de corpo e movimento: por mais 

conservadores que os corpos tridimensionais sejam face à metamorfose libertadora de outros 

cartoons , eles continuam acoplados a uma caricatura que instantaneamente subverte qualquer 

ideal reacionário de corpo e imagem. E como vimos, 

o desenho escultórico Disney integra o contexto 

moderno da crise da mimese, igualmente 

contemplado pelos desenhos de Daumier, na junção 

que estes já faziam entre o desenho canônico e o 

humor gráfico.  

As cenas de  Mogli  descritas acima exemplificam 

bem a agência política da caricatura. Na sequência 

dos elefantes, a animação ridiculariza os militares, 

brincando com o peso e as proporções de seus corpos 

monumentais. A autoridade dos elefantes, sobretudo 

do coronel Toti, é desafiada pela caricatura quando ela 

os transforma em motivo de chacota do 
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longa-metragem. O mesmo acontece com a serpente Kaa que, teoricamente perigosa, é uma 

das personagens mais divertidas do filme, e se compararmos a cobra do desenho com a píton 

“realista” do  remake  de 2016, percebemos o quanto a caricatura a torna menos ameaçadora e 

até inofensiva. E como acabamos de ver, as pantomimas e acrobacias da animação, mesmo 

quando atreladas a um corpo “realista”, apresentam possibilidades inéditas e libertadoras de 

movimento, tal como os musicais e comédias hollywoodianos clássicos que exploravam as 

potencialidades do corpo de seus atores. As animações, portanto, nos dão oportunidades de 

sair da narrativa conservadora para o proveito das caricaturas de imagem e movimento, as 

quais verdadeiramente responsáveis pelo valor dos filmes como arte visual e dramática. 

Mas a caricatura também pode suscitar o efeito 

oposto. Em  Mogli , se por um lado os antagonistas são 

rebaixados pelo desenho cômico, por outro eles 

tornam-se bastante carismáticos e agradáveis, e tão ou 

mais perigoso que o vilão grotesco é o vilão 

carismático. N’ A Religiosa  de Diderot, adaptado no 

cinema por Jacques Rivette, das três mães-superiores 

que levam Suzanne ao martírio do claustro, a mais 

maléfica de todas é aquela que lhe é mais bondosa, 

pois é ela quem incentiva a garota a se resignar ao 

convento e assim passar pelas torturas das outras 

madres (AGUILERA, 2015). Quase da mesma forma, 

na cena da serpente, Mogli desliza pelas espirais da píton 

para cair no abraço apertado da cobra, com o escorrega logo se convertendo numa armadilha 

- e mesmo nós espectadores não temos plena noção do significado desse gesto, já que Kaa é 

carismática demais para enxergarmos-la como alguém realmente perigoso. Portanto, se a 

caricatura é capaz de ridicularizar uma figura de poder, ela também é capaz de deixar o 

público conivente a essa mesma autoridade, ao tornar o seu alvo mais “digerível”. E ao inibir 

o levante à autoridade monárquica, eclesiástica, burguesa, etc., a caricatura essencialmente 

serve a um discurso conservador. 

Essa seria a perversidade do desenho Disney: a caricatura que nos faz aceitar as 

figuras e narrativas reacionárias do imperialismo americano. E se o desenho, como 

defendemos, é capaz de se desvencilhar do conteúdo ideológico da narrativa, ele, em sentido 
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oposto, também pode agir a favor desse discurso quando 

lhe agrega um apelo de imagem e encenação. Na 

filmografia Disney, temos o exemplo da sequência musical 

“ When I See An Elephant Fly ”, de  Dumbo , em que um 

grupo de corvos zomba do protagonista elefante. A 

coreografia das personagens é brilhantemente executada 

em termos de animação de movimento, constituindo um 

número expressivo de performance. Contudo, os corvos 

incorporam estereótipos racistas da época, potencializados 

pela música embalada a  jazz  e pelo sotaque carregado da dublagem em inglês - e isso sem 

mencionar a inversão que o desenho faz ao colocar os corvos no papel dos racistas. O 

desenho e  mise-en-scène  qualificam a representação pejorativa, validando o estereótipo pela 

excelência técnica e visual da animação. O racismo é nobilitado pela caricatura, da mesma 

maneira que o era pelas imagens românticas de Griffith ou Victor Fleming dos escravos 

sulistas nas plantações de algodão - e lembremos que Griffith igualmente invertia uma 

história de violência, colocando os negros recém-libertos como algozes das personagens 

brancas.  28

Laura Nery comenta que na França de meados do século XIX o panfleto político 

começou a ser substituído pela comédia de costumes devido à imposição da censura. Para 

Baudelaire, a comédia de costumes marcava a definitiva ingressão da caricatura no universo 

da arte moderna, com o desenho cômico tornando-se um gênero narrativo comparável ao 

romance, e em particular, à obra de Balzac. Nery, entretanto, apresenta um contra argumento 

posterior de Walter Benjamin, para o qual a comédia de costumes foi um retrocesso da sátira 

gráfica. As fisionomias, como Benjamin se refere aos desenhos, só teriam apaziguado as 

tensões da sociabilidade urbana e moderna. 

Lembrando o romance de E. G. Bulwer-Lytton,  Eugène Aram , de 1832, Benjamin 
argumenta que a descrição do romancista sobre os habitantes da metrópole 
amparava-se na observação de Goethe de que todo o ser humano guarda um segredo 
que, uma vez conhecido, poderia torná-lo odioso a todos os outros: “As fisiologias 
eram perfeitamente adequadas para afastar como frívolas essas noções inquietantes. 

28  Em  Mogli , temos algo parecido na sequência dos orangotangos. Além de também possuıŕem um sotaque 
carregado (embora não tão pronunciado quanto o dos corvos) e protagonizarem um número de jazz, os 
sıḿios cantam que querem ser como os homens, motivo porque capturam Mogli para descobrirem o 
segredo do fogo. O �ilme pode até brincar com a concepção evolucionista do ser humano descendente de 
um parentesco do macaco, mas ao associar este último a encenações associadas à comunidade negra, ele 
recai no racismo dos antigos  cartoons . 
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Representavam, se é possível dizer assim, os antolhos do ‘animal urbano bitolado’, 
de que Marx trata uma vez.” (...) por fornecerem uma imagem amistosa das pessoas, 
essas fisiologias acabaram criando uma  fantasmagoria  [itálico da autora]. (NERY, 
2006, p.195) 

 
A fantasmagoria da comédia de costumes representaria então a possível condescendência 

com que a caricatura pode tratar um quadro político e social. E considerando a apropriação do 

desenho à Daumier pelo desenho Disney, a afirmação de Benjamin ganha muito sentido.  

Vimos acima como o realismo ou as chamadas imagens naturais relacionam-se a uma 

“percepção predatória” do homem ocidental moderno que expressa na imagem o seu desejo 

de apropriação do mundo. Ironicamente, Gombrich mostra que a caricatura também pode 

integrar essa estética do domínio, por simbolizar a transição entre os indivíduos que 

acreditam no potencial mágico do disforme e os que o executam sem medo. 

… a humanidade deveria estar suficientemente livre intelectualmente para aceitar a 
distorção de uma imagem como uma realização artística e não como uma prática 
perigosa. Além disso, o artista precisou aprender, como só ocorreu no final da 
renascença italiana, que ele não era um escravo da natureza, mas seu mestre, que ao 
pintar um indivíduo, a exata semelhança não era necessária, mas que ele era livre 
para expressar sua visão pessoal das características essenciais do modelo. 
(GOMBRICH apud NERY, 2006, p.30). 

 
Isso nos lembra o elogio de Baudelaire à caricatura como manifestação subjetiva de um 

espírito criativo, não mais obrigado a reproduzir o mundo real. A ideia do artista como sujeito 

criativo é defendida contra uma sociedade capitalista que subjuga o indivíduo à massa. Por 

outro lado, entretanto, podemos argumentar que esse ideal de autoria também favorece uma 

autoridade política e moral, exaltada sempre em detrimento do coletivo. No cinema, isso é 

bem evidente quando a qualidade de um curta ou longa-metragem é inteiramente atribuída ao 

olhar visionário de seu diretor (e no masculino porque se trata na maioria das vezes de um 

homem), independente se os méritos da obra são responsabilidade de toda uma equipe de 

fotógrafos, atrizes, editores e outros profissionais. A definição de Gombrich da caricatura 

como a “semelhança pela dessemelhança” questiona se esta e o desenho mimético clássico 

são produções tão opostas quanto Baudelaire defendia. Annibale Carracci já dizia a respeito 

do caricaturista no século XVI: 

A tarefa do caricaturista não é a mesma do artista clássico? Os dois vêem a verdade 
final por baixo da superfície da mera aparência exterior. Os dois tentam ajudar à 
natureza a realizar seu plano. Um pode lutar para visualizar a forma perfeita e 
executá-la em sua obra, o outro luta para alcançar a deformidade perfeita, e assim 
revelar a essência de uma personalidade. Uma boa caricatura, como toda obra de 
arte, é mais verdadeira à vida que a própria realidade. (CARRACCI apud NERY, 
2006, p.29). 
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A caricatura em Carracci também se compromete com a representação do real e segue os 

mesmos princípios da arte clássica canonizada. A diferença estaria apenas no método que 

cada uma utilizaria para esse intuito, uma através da forma perfeita e outra pelo disforme 

perfeito.  

A caricatura seria então uma imagem reacionária? Não necessariamente se 

retomarmos a questão do disforme. Embora Carracci considerasse o grotesco uma outra 

forma de imitação da natureza, o mesmo não deixou de ser categoricamente rejeitado por 

artistas que tinham o mesmo objetivo, como 

Hogarth, e Baudelaire elogiava a caricatura 

porque a considerava a anti-mimese por 

excelência. Se a caricatura, portanto, ainda se 

alinha a um desejo de reprodução da natureza 

ou da verdade, ela perverte essa mesmo 

intenção nos dissensos inevitavelmente 

trazidos pela forma grotesca ou cômica. Não é difícil, 

inclusive, entender o porquê de ela ter tido um apelo 

político tão forte, pois não há talvez melhor método de rebaixamento do rei que o desvio 

satânico do cômico ou do monstruoso, para usar um termo de Baudelaire. Devemos lembrar 

que o poeta também escreve numa época em que a resistência à monarquia reacionária era 

mediada principalmente pela produção gráfica de periódicos como o  Le Charivari . Não 

obstante, até essa iconoclastia pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. No cinema, 

foi Pasolini quem reconheceu a perturbadora dualidade da caricatura em  Salò  ( Salò o le 120 

giornate di Sodoma , 1976), onde a imagem cômica, até então sempre utilizada pelo cineasta 

para a ridicularização da sociedade burguesa, torna-se no filme outra arma de tortura do 

fascismo - uma constatação amarga que não tira, entretanto, toda a potência do que o cineasta 

havia feito desde  Gaviões e Passarinhos  ( Uccellacci e uccellini , 1966). Portanto, como 

qualquer outra imagem, a caricatura pode servir a qualquer discurso ideológico, dado o seu 

apelo tanto ao gracejo revolucionário quanto ao reacionário. 

É muito difícil aliás delimitar qual o “partido” ou efetiva agência política da 

caricatura. A medida de Baudelaire era o grotesco, o que faz certo sentido se compararmos, 

por exemplo,  Gargântua  ( Gargantua , 1831) e o já comentado  A grande escadaria do Palácio 

da Justiça , ambos de Honoré Daumier. O primeiro é uma caricatura do rei Luís Filipe e o 
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segundo de um magistrado fictício. Ambos lançam mão 

do humor gráfico, mas em proporções diferentes de 

grotesco.  Gargântua  retrata o monarca como um 

monstro parrudo e glutão, e expressa sua ganância ao 

nível não só do ridículo mas do repulsivo, com o 

cômico metamorfoseado em verdadeiro pesadelo.  A 

grande escadaria  monumentaliza seu protagonista, 

tornando-o propositalmente mais redondo e pomposo, 

mas não a ponto de torná-lo repugnante. Se a caricatura 

correspondesse a um magistrado de verdade, este, apesar da 

galhofa, talvez até simpatizasse com seu retrato à Daumier. Luís Filipe, por outro lado, jamais 

admitiria que sua imagem fosse a de um gigante com gota, e de fato  Gargântua  custou meio 

ano de prisão ao seu caricaturista.  

Mas os estereótipos racistas sobre 

indígenas e afro-descendentes, 

dentre outros grupos, revelam que 

mesmo o grotesco tem o seu lado 

perverso. Nestes, o grotesco 

potencializa a representação 

pejorativa de grupos sociais 

marginalizados, justamente por 

associar a estes um aspecto monstruoso e, por 

consequência, desumano. Era o estereótipo do  black 

face  ou do boneco de piche (veiculado, inclusive, 

por vários desenhos animados antigos) que criava terreno para o ódio e discriminação contra 

os negros e foi esse inclusive o recurso usado por Griffith para vilanizar os negros sulistas em 

O Nascimento de Uma Nação  ( The Birth of a Nation , 1915). Da mesma forma, foram as 

caricaturas grotescas de judeus que estimularam a perseguição aos mesmos na Alemanha 

nazista, dentre outras formas de perseguição. Se a paródia pode ser usada contra os líderes, 

ela igualmente pode se voltar contra os oprimidos e o grotesco é talvez a ferramenta perfeita 

para esse rebaixamento na desumanização pressuposta pelo disforme.  Carrie, a Estranha 

( Carrie , 1976), de Brian de Palma, demonstra bem essa ambivalência, na imagem da garota 
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ensaguentada e de olhos esbugalhados, 

percebida tanto como motivo de horror 

quanto como motivo de chacota. 

Mas em relação aos desenhos Disney, 

especificamente, a caricatura grotesca, 

quando não aplicada em representações 

pejorativas como os corvos de  Dumbo  ou os 

ameríndios de  Peter Pan  (1953), é o que geralmente 

determina quais as animações mais interessantes ou 

potentes do estúdio. O grotesco é bastante presente em  Pinóquio , inclusive em relação   aos 

mocinhos da narrativa. Por mais que os desenhos sejam no geral bastante elaborados, as 

caricaturas apresentam imperfeições que as tornam grosseiras e burlescas, sobretudo em 

relação a criações posteriores do estúdio, o que cria uma perturbação para a narrativa 

moralista e redutora, junto à janela barroca discutida acima. O desenho de  Bambi  já apresenta 

certo classicismo formal, mas mantém uma expressiva caricatura de movimento nas 

encenações dos bichos. O filme dedica sequências inteiras à ação corporal dessas 

personagens, sobretudo na primeira parte com os filhotes brincando no bosque, e é 

sintomático que ele tenha tão poucos diálogos, dado que a interação entre os desenhos, 

mesmo quando acompanhada de falas, é feita predominantemente através da pantomima. A 

isso se soma a janela barroca dramática da cenografia e as passagens contemplativas 

protagonizadas pelas paisagens e outros elementos da natureza. Ou seja, a falta do grotesco 

ainda é compensada pela expressividade das atuações e interferências dos cenários. 

Os desenhos de  Mogli  recuperam parte do aspecto grosseiro das caricaturas de 

Pinóquio  devido à técnica do Xerox. Algumas personagens também possuem um  design 

bastante escrachado, quase ao nível do grotesco das caricaturas anteriores - especialmente os 

elefantes, orangotangos e urubus. Mas a despeito das “sujeiras” do Xerox, os  cartoons 

possuem uma composição mais delicada, próxima aos desenhos nuançados de  Bambi  onde se 

tem uma proporção equilibrada dos volumes e massas e um arranjo menos agressivo das 

linhas e formas. Os desenhos tornaram-se mais “fofos” ou simpáticos com o passar do tempo, 

incluindo em relação aos antagonistas que de monstruosos tornaram-se  gentlemans , vide a 

diferença entre Stromboli e Shere Khan. As performances de  Mogli  também possuem um 

tempo de exposição menor em comparação com as pantomimas de  Pinóquio  e  Bambi  que 
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tantas vezes interrompem o fluxo da narrativa, e os cenários, como vimos, já não intervêm na 

mise-en-scène  principal, restringindo-se majoritária e “comportadamente” nas laterais. 

 5.2.3       Diderot e o paradoxo da indústria cultural 

A avaliação de Diderot sobre a caricatura é intermediária entre a de Hogarth e a de 

Baudelaire. Antes do poeta romântico, Diderot já admitia a caricatura na arte, atribuindo-lhe 

até uma importância moral, mas com a condição de que ela não tornasse o objeto 

irreconhecível. Ele elege o referencial da natureza como fundamento da beleza na arte, mas 

reconhece pela primeira vez a presença do monstruoso. “Por disforme que seja um ser (...) ele 

agradará contanto que seja bem representado. Mas esta representação que me encanta não 

supõe nenhuma beleza na coisa: o que admiro é a conformidade do objeto e da pintura” 

(DIDEROT, 1981 apud NERY, 2006, p.132). Diderot estabelece uma condição para o 

disforme aparecer na arte, mas podemos interpretar essa citação de outra forma: o disforme é 

um motivo não admitido de prazer que precisa ser justificado de alguma maneira. Diderot 

admite que o monstruoso lhe agrada mas logo se apressa a explicar que o que lhe atrai é a 

representação adequada do monstro e não o disforme em si. É inadmissível que o grotesco 

seja uma imagem desejável mas também é inadmissível que ele seja proscrito da arte, e por 

isso cria-se uma brecha para que as artes liberais possam “pecar” sem culpa. 

Toda uma teoria da psicanálise poderia ser levantada aqui, mas nos interessa o que 

isso revela sobre a indústria cultural e o desenho Disney do ponto de vista ideológico. Se o 

cinema hollywoodiano atende ao imperativo de um discurso conservador, burguês ou 

imperialista, ele ao mesmo tempo recorre a desvios do mesmo, pois embora seguindo 

princípios morais e políticos bem delimitados, os filmes não podem fazer destes a atração 

principal do espetáculo por uma simples questão de retórica. Nos primórdios do cinema, 

quando este era uma atração dos circos e feiras populares, os espectadores não buscavam 

sermões ou cartilhas de comportamento, mas truques de mágica e as  gags  mais absurdas e 

grotescas (COSTA, 2005). Herdeiro dessa primeira tradição, o cinema comercial, como 

Diderot, regala-se com o lúdico e o monstruoso porque este sempre foi o verdadeiro atrativo 

das películas desde as esquetes cômicas e sequências de perseguição produzidas no começo 

do século - e atualizadas especialmente pelos desenhos animados, vide as semelhanças entre 

estes primeiros filmes e as animações dos  Looney Tunes , por exemplo. 

Foi com o surgimento de uma plateia burguesa que as narrativas conservadoras 

apareceram, não para inibir a  gag , mas para permitir que ela continuasse sendo executada e 
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aprimorada. A  gag  é 

permitida desde que se 

tenha uma narrativa 

moral por perto para que 

o espectador 

“esclarecido” burguês 

possa desfrutá-la sem 

culpa, e por narrativa moral entende-se 

principalmente o enredo pretensioso à Griffith, 

inspirado por um cânone europeu da literatura e 

retocado por um cânone também europeu das artes visuais.  Intolerância  ( Intolerance: Love's 

Struggle Throughout the Ages , 1916) é um filme bastante sintomático nesse sentido, 

considerando a diluição da moral protestante da narrativa perante o verdadeiro espetáculo das 

cenas passadas na antiga Babilônia. O longa, por exemplo, dedica um tempo considerável às 

dançarinas seminuas dos templos sumérios, apresentadas em imagens bastante elaboradas. 

Griffith parece mais interessado na atração exótica e épica do que na narrativa virtuosa, que 

de fato empalidece frente ao expressionismo das imagens e da própria montagem. A narrativa 

protestante é na realidade o apêndice do filme, pois o que mais interessa a Griffith e a nós é o 

espetáculo. 

Os filmes Disney são talvez um dos melhores exemplos desse paradoxo, dos títulos 

mais antigos aos mais recentes.  O Rei Leão  de 1994 possui uma moral bastante conservadora, 

calcada na ideia de um ciclo da vida em que todos devem se sujeitar aos papéis e funções 

atribuídos pela natureza (e é sintomático que o antagonista que o quebra seja um leão 

magricela, afeminado e de pelo escuro). Não obstante, o  jingle  de maior sucesso do 

longa-metragem é a música  Hakuna Matata , que comemora uma vida sem regras ou 

responsabilidades, e no lançamento do filme,  Hakuna Matata  ganhou tanta popularidade que 

seus “intérpretes”, Timão e Pumba, ganharam até uma série de televisão. Por mais que o 

filme desenvolva portanto uma mensagem burguesa e até aristocrática, em que a figura 

(paternalista) do líder é exaltada com toques de sobrenatural, o longa apresenta ele mesmo 

um contraponto a essa moral, através de figuras tão ou mais carismáticas que os 

protagonistas.  Pinóquio  possui uma cena hilária em que o boneco de pinho diz ao Grilo 

Falante que prefere ser um menino esperto do que um ator, o que na dublagem brasileira é 
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traduzido como “Quero ser inteligente, não artista”. A fala soa completamente contraditória 

num filme que é sustentado por pantomimas e coreografias, executadas tanto pelos mocinhos 

quanto pelos vilões, sem mencionar o forte apelo plástico e pictórico da cenografia. 

Mas esse paradoxo é extremamente estratégico para a indústria cultural. Se mesmo 

depois de todas as críticas à “sociedade do espetáculo” a mídia continua até mais forte do que 

era é porque ela sempre conseguiu se desvencilhar da rejeição definitiva do público ou 

mesmo da crítica. Antes de ser condenada por algum conteúdo ideologicamente 

problemático, ela própria trata de se contradizer, ao ponto de rebaixar o discurso conservador 

como o elemento menos interessante ou divertido da atração fílmica. O cinema comercial não 

cresceu com os moralismos à Griffith, mas com as dançarinas exóticas e as batalhas épicas, 

com os gângsteres, cabarés, andarilhos e mambembes, dentre outras figuras e atrações 

readaptadas nos faroestes, musicais, melodramas e filmes policiais. Com o tempo, essa 

contradição foi ficando cada vez mais nebulosa e difícil de ser solucionada. Se os filmes 

hollywoodianos, por exemplo, sempre se ampararam em narrativas machistas ou 

paternalistas, eles ao mesmo tempo dispuseram de atrizes como Bette Davis, Joan Crawford, 

Greta Garbo e Mae West que mesmo no papel da mocinha mais recatada jamais se submetiam 

a um ideal de feminilidade (ao menos, não completamente). E na era pós-moderna ou 

pós-Guy Debord, a atual moda dos  blockbusters  estadunidenses é os filmes que criticam a 

sociedade consumista do espetáculo, alegorizada por futuros distópicos apocalípticos.  

Desde a Hollywood clássica, o cinema comercial apropria-se das inovações trazidas 

pelo cinema autoral para oferecer novos atrativos ao seu público, como bem observa Edgar 

Morin (2011) ao apontar a existência na mídia de uma dialética entre 

homogeneidade/padronização e novidade/individuação. Sobre isso, as animações Disney 

também são um bom exemplo, nas inúmeras incorporações feitas da história da arte, dos 

repertórios populares de imagem, do cinema comercial e autoral e da própria animação de 

vanguarda. Antes de  Fantasia , Oskar Fischinger já fazia experimentações com imagem e 

música em animações de desenhos abstratos. O seu trabalho claramente inspirou o segmento 

da  Toccata e Fuga em Ré Menor  que abre o longa-metragem, onde padrões abstratos 

aparecem na tela conforme o ritmo da música de Bach (e segundo Frank Thomas e Ollie 

Johnston, Fischinger foi realmente contratado pelo estúdio para orientar os animadores). 

Desde os anos 30, os estúdios Disney incentivam a produção paralela de curtas-metragens aos 

quais se cedem maiores liberdades de concepção técnica/visual e  mise-en-scène , e foram 
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destes curtas que o estúdio obteve as ferramentas e conceitos empregados nos 

longas-metragens (a câmera multiplanos de  Pinóquio  e  Bambi , por exemplo, foi usada pela 

primeira vez no curta  O Velho Moinho  ( The Old Mill ) de 1937). Estúdios como a Pixar, 

comprada em 2005 pela Disney, mantiveram essa prática como fonte estratégica de 

aprimoramento da imagem e narrativa dos longas. Antes portanto do desenvolvimento das 

narrativas, os estúdios priorizaram o aprimoramento da técnica cinematográfica, que foi de 

fato o que verdadeiramente se transformou ao longo do tempo, em oposição aos enredos que 

continuaram praticamente os mesmos. Inclusive, o argumento de autoridade da técnica e da 

estética é, como vimos em Hogarth, um recurso fundamental da mídia para a validação de 

seus trabalhos, incluindo os mais ideologicamente problemáticos. A supracitada sequência 

dos corvos em  Dumbo  inquietantemente nos agrada pela inventividade da performance, 

mesmo com o conteúdo extremamente pejorativo da caricatura. 

Isso não significa que o cinema comercial sempre acerta. Percebemos o quanto os 

filmes Disney foram se pasteurizando com o tempo com a perda dos grotescos, barrocos e 

pantomimas das primeiras animações, embora ainda apresentando interessantes trabalhos de 

caricatura e performance. Os desenhos e narrativas agridoces ganharam mais espaço com o 

passar do tempo, por mais que os filmes dos anos 90 tenham apresentado uma revitalização 

nas caricaturas inspiradas na televisão e na influência dos espetáculos musicais da Broadway, 

sem mencionar as referências  queer  contidas nas entrelinhas dos enredos, desenhos e 

coreografias. Ainda assim, na produção contemporânea, são raras as animações do estúdio 

que se destaquem como imagem e encenação. Os desenhos tornaram-se mais retocados e as 

performances mais repetitivas, sem o  ballet  e a desproporção gráfica que tanto agregavam às 

produções pioneiras. O mesmo pode ser dito sobre Hollywood como um todo, considerando a 

timidez dos lançamentos atuais frente aos atrativos da Nova Hollywood dos anos 70 e mesmo 

da Hollywood clássica se lembrarmos dos filmes noir ou dos musicais à Minelli. A pretensão 

técnica e estética de Hollywood também não raro culmina no  kitsch , onde a linha entre o 

sofisticado e o cafona fica extremamente tênua, como já mostrava o próprio Griffith. 

Nos últimos anos, Hollywood tem se dedicado às temáticas do feminismo, movimento 

negro e LGBT. O exemplo mais recente foi o longa  Pantera Negra  ( Black Panther , 2018), de 

elenco e equipe de produção predominantemente negros. O filme foi produzido e distribuído 

pelos Estúdios Disney e faturou mais de um bilhão de bilheteria, segundo o portal Box Office 

Mojo. O cinema comercial, cujas origens remetem a  O Nascimento de Uma Nação , agora se 
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vende como porta-voz do movimento contra o racismo, 

lucrando uma boa audiência com a representatividade. Mas a 

despeito do sempre necessário ceticismo, é inegável o apelo 

de um longa-metragem que realmente concedeu uma 

visibilidade negra ausente até mesmo no cinema 

independente. Apesar de toda simplificação e  kitsch  de 

Pantera Negra , como bem expõe Bernardo Oliveira em sua 

crítica para o site Cinética, o filme dispõe de um conteúdo 

político expressivo só por reunir mais de dois atores negros 

em uma única peça publicitária - e conteúdo político que 

teoricamente contradiz a raiz conservadora de Hollywood . 29

Sempre foi preciso que a indústria “pecasse” contra 

seus princípios ideológicos para que ela sobrevivesse e se 

sustentasse perante o público, e é reconhecendo as 

contradições estratégicas da mídia como produção de 

narrativas e, sobretudo, de imagens e sons que ganhamos 

uma compreensão melhor sobre o seu alcance e agência. A indústria cultural foi talvez quem 

melhor compreendeu a retórica do diverso, como assinalada por Joseph Addison: 

É tão freqüente a familiaridade com certos objetos e estamos tão cansados de ver as 
mesmas coisas, que qualquer coisa nova ou incomum contribui um pouco para a 
diversificação da vida humana e para desviar nossas mentes, por um pouco, da 
estranheza de sua aparência: a coisa nova nos serve de alívio, e remove a saciedade 
de que nos queixamos em nossos entretenimentos habituais e ordinários. 
(ADDISON apud NERY, 2006, p.78) 

 
Nada é menos vendável que reiterar o mesmo discurso e imagem repetidas vezes. Mais 

interessante do que fazer dois filmes com a figura sagrada de um rei no topo de uma colina é 

produzir, na mesma época, um filme em que a autoridade onividente da montanha seja um 

demônio grotesco, vide o longa  Fantasia   realizado pelos mesmos artistas responsáveis por 

Bambi  e lançado com poucos anos de diferença. A própria Disney se encarrega de inverter a 

famigerada hierarquia do alto e do baixo, em uma imagem igual ou até mais impactante que a 

do príncipe iluminado. 

29  No Brasil, temos um exemplo parecido nas telenovelas de temática social e polıt́ica, de  O Bem Amado 
(1973) e  Roque Santeiro  (1985-86) aos recentes  Velho Chico  (2016) e  Meu Pedacinho de Chão  (2014) - 
todas produzidas pelos Estúdios Globo, que apoiaram os golpes polıt́icos de 1964-1985 e 2016. 

121 



 

É fundamental, no entanto, que paremos de resumir o problema da indústria cultural 

ao poder maléfico do Big Brother, como se os espectadores fossem completamente passivos 

ao que é passado na tela. Como nos mostra Belting, as imagens do cinema são sempre 

interiorizadas por um espectador que pode retrabalhá-las conforme a recepção delas em seu 

repertório de imagens internas. Isso não significa que a alienação não exista, mas assim como 

a internalização das imagens pode culminar num excessivo deslumbramento, ela também 

pode ressignificar parcial ou completamente os filmes. Independente da intenção original das 

imagens, o espectador ainda é capaz de questioná-las ou de lhes atribuir um novo contexto, 

como Buster Keaton já mostrava no hilário desfecho de  Sherlock Jr.  em que o mocinho se 

orienta pelas imagens de um filme romântico para cortejar a namorada, até o momento em 

que a película mostra o casal da história cuidando de três filhos.  

Os filmes Disney são novamente representativos disso, considerando as recorrentes 

sátiras das personagens agridoces do desenho, veiculadas em  gifs  da internet ou em paródias 

do graffiti e outras produções de arte. E mesmo quando as expectativas de insubordinação da 

imagem imperialista são frustradas, como demonstrado na janela barroca, isso não impede 

que elas sejam a impressão mais forte deixada pelo longa-metragem. A imagem do Príncipe 

na colina não significa que ela será mais marcante do que a paisagem expressionista dobrada 

das cenas assustadoras da campina, da mesma forma que a derrota da bruxa má em  Branca de 

Neve  não impede que ela seja a personagem mais interessante do filme. Não chegaremos a 

lugar algum se continuarmos a ver a massa como um público idiotizado, a ser corrigido pelo 

conhecimento dos acadêmicos. Nisso seremos tão messiânicos como  Bambi  e  O Rei Leão . 
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 6      CONCLUSÃO 

Das digressões aqui desenvolvidas, talvez a principal conclusão seja a de que a 

indústria cultural - e especificamente os filmes Disney - possuem uma compreensão e 

domínio sobre a imagem muito maior do que gostaríamos de admitir. A reflexão sobre a 

imagem no cinema não é propriedade exclusiva de cineastas autorais como Jean-Luc Godard. 

Ela é igualmente praticada por Hollywood para a produção de filmes de enorme retórica 

visual que tangenciam até os dilemas da humanidade moderna/contemporânea e a imagem 

que este faz de si mesmo, como demonstrado no capítulo sobre as imagens proximais. 

Independente, inclusive, se os filmes possuem ou não essa intencionalidade, eles 

inevitavelmente caem nestas questões, integrando ativamente o fenômeno mais amplo da 

relação da modernidade com a imagem. Isso já era demonstrado de certa forma por Walter 

Benjamin em seus escritos que mencionam os desenhos de Mickey Mouse, mas essa ponte 

ainda parece pouco explorada na academia, inclusive por pensadores da imagem e 

historiadores da arte como Mitchell e Hans Belting que, a despeito das argutas digressões 

sobre a iconoclastia e o fim de antigos discursos e percepções sobre a arte, continuam 

debruçados sobre um cânone figurativo. 

É claro que entre Godard e Disney há uma diferença bem grande, pautada na 

orientação ideológica de cada um. É esta que leva suas respectivas obras a caminhos distintos 

quanto ao tratamento das imagens e aos conteúdos colocados em cena, vide o que discutimos 

sobre a estética barroca nas primeiras animações do estúdio ou sobre a conveniência da 

caricatura a discursos tanto contestatórios quanto reacionários. Ainda assim é importante ter 

em mente a consciência que a indústria cultural igualmente possui sobre a imagem e os riscos 

de se delegar a apenas um nicho da arte esse domínio prático e teórico, tratando o outro 

como, no máximo, a cópia mal feita do sublime e esteticamente correto. Não que devamos 

cair de amores por Hollywood ou Walt Disney, mas esse reconhecimento é fundamental para 

se pensar a relação moderna e contemporânea com a mídia em toda a sua complexidade. Este 

é um tópico particularmente necessário num momento em que as mídias tem expressivamente 

mediado discussões e fenômenos políticos, contemplando desde os grupos mais 

marginalizados até os mais conservadores.  

E conforme expõe Mitchell em  Iconology , toda iconoclastia subentende não só a 

condenação das imagens, mas a de seus adoradores. Condenar moralmente a indústria 

cultural é também sentenciar os seus consumidores, e no caso dos filmes Disney, a 
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experiência e memória afetiva de muitos espectadores que apreciavam as animações na 

infância, nas telas de cinema ou nas fitas verdes da Abril Vídeo. O deslumbramento para com 

estes filmes na infância e mesmo na vida adulta não pode ser menosprezado como fator de 

pouca importância. Ele é outro elemento fundamental nas relações da indústria cultural com o 

público de massa, e talvez a segunda principal constatação do nosso trabalho seja o fato dos 

estúdios Disney trabalharem repertórios de imagem pensando nessa dimensão afetiva. Se não 

quisermos reproduzir velhos esquemas de opressão, devemos abandonar a hierarquia 

acadêmica e se debruçar igualmente sobre as relações imaginais da cultura de massa, 

levando-as a sério. E como historiadores da arte, especificamente, cabe a nós refletir a 

maneira como estes afetos são trabalhados pelas imagens da mídia.  

É preciso portanto que nós igualmente nos inteiremos do fenômeno da indústria 

cultural se quisermos que nossas discussões efetivamente contemplem o cenário político e 

cultural da sociedade moderna e contemporânea. E tendo em vista o meio midiático que 

transpira imagens, e a inserção não linear de repertórios e práticas visuais do passado, como 

exemplarmente demonstram os filmes Disney, os estudos sobre a imagem e as novas histórias 

da arte tornam-se fundamentais para essa missão. 
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