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RESUMO  
 

A jornada do herói pelos olhos de WALL-E é o tema presente neste Trabalho Final de 
Graduação. A análise procurou responder a seguinte questão: como se configura a jornada do 
herói dentro do filme de animação WALL-E. Para responder tais questionamentos, 
procuramos mapear os 12 passos que Cristopher Vogler identificou como unânimes, na 
maioria dos roteiros cinematográficos. Através de revisão bibliográfica, mostramos como se 
deram os primórdios do cinema, bem como a evolução do cinema de animação, desde a 
tradicional, até a computação gráfica dos filmes atuais. Realizamos um estudo das teorias de 
análise fílmica, dos mitos e dos arquétipos para destacar a construção heróica, a partir do 
personagem. E, através da análise, identificamos no filme WALL-E todos os arquétipos e os 
estágios que compõe a jornada do herói. 
 

Palavras-chave: Cinema, Animação e Jornada do Herói. 

 

 
ABSTRACT 
 

The journey of the hero through the eyes of WALL-E is the theme in this Final Graduation 
Work. The analysis of this study sought to answer the following question: how to configure 
the journey of the hero in WALL-E animation film. In order to answer the query we tried to 
map Cristopher Vogler’s 12 steps identified as unanimous in most film scripts. We show 
through literature review how the beginning of the cinema was, following the development of 
film animation from traditional to nowadays computer graphics. We conducted a study about 
theories of filmic analysis, myths and archetypes to highlight the heroic building through the 
character. Due to the analysis of WALL-E movie we identified all the archetypes and the 
stages which make the journey of the hero. 
 

Keywords: Movies, Animation and Hero's Journey. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este Trabalho Final de Graduação, intitulado “A Jornada do Herói pelos olhos de 

WALL-E”, aborda a trajetória do personagem, através da qual procuramos compreender os 

passos na narrativa cinematográfica, e como esta animação constrói a trajetória. 

A escolha do tema lançou-nos um desafio, que seria encontrar todos os personagens da 

jornada do herói, em uma animação, cujo personagem principal é representado por uma 

máquina. Nossa tarefa era encontrar uma proximidade com os heróis que, normalmente, são 

apresentados no cinema, com características muito próximas do espectador. Nessa direção, 

procuramos descobrir estas características, bem como os desafios e a trajetória do personagem 

WALL-E. Para tanto, a problematização da pesquisa voltou-se à seguinte questão: como se 

configura a jornada do herói dentro do filme WALL-E. 

Para entender a construção cinematográfica, realizamos um estudo acerca da história 

do cinema. O período delimitado em nossa pesquisa compreende a descoberta do cinema, 

estendendo-se até o final da década de 1920, quando já tinha uma linguagem própria.  

As fontes aqui trabalhadas são bibliográficas, documentais e videográficas. Como base 

teórica, foi utilizada a literatura e a história existente da Sétima Arte. Entre os autores, 

destacam-se o pesquisador Arlindo Machado, que teoriza sobre os primórdios do cinema e 

Celso Sabadin que contou a evolução do cinema mudo. Os pesquisadores Inácio Araujo e 

Fernando Mascarello também foram consultados sobre a história do cinema mundial. Quando 

falamos sobre o cinema de animação, nos referimos aos conceitos do estudioso Alberto 

Lucena Júnior, que mostrou sua evolução, desde a tradicional, até as animações por 

computador. Igualmente, consideramos os conceitos básicos implementados pela Walt Disney 

e da Pixar Animation Studios, que, a partir dos anos 1980, começa a promover uma revolução 

no cinema de animação. 

Outro autor que nos amparou foi Christopher Vogler, uma vez que teorizou justamente 

sobre a jornada do herói e revelou as figuras dos arquétipos nas narrativas fílmicas; além de 

Joseph Campbell que, discutiu a construção do mito, desde a antiga Grécia e suas ligações 

com a vida atual da humanidade, entre outros. 

Em relação à análise fílmica, foram realizados estudos sobre a narrativa, para 

compreendermos a obra, e de que forma esta se apresenta ao espectador, e uma análise acerca 

dos personagens, classificando-os dentro dos elementos da jornada do herói. Para a análise 

fílmica tomamos como base a classificação de Vogler; para a jornada do herói, os conceitos 

de análise fílmica e de imagem. 
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No intuito de apresentar todas estas questões, o presente TFG foi organizado em cinco 

capítulos. 

No segundo, será visto o cinema e sua evolução para a linguagem cinematográfica. A 

história da Sétima Arte apresentada no primeiro capítulo serve para mostrar como ocorreu 

essa evolução. 

No terceiro capítulo, será abordada a história da animação, seu histórico, e seus 

avanços para dar um sentido a narrativa. Também, no terceiro capítulo, será contemplada a 

história da Disney e suas contribuições para a evolução técnica e a qualidade das histórias de 

animação. 

Na terceira parte do capítulo 3, será abordada a animação por computador e as 

modificações que a nova técnica trouxe para os realizadores. Para finalizar este capítulo, 

falaremos dos estúdios da Pixar, que propuseram mudanças na animação 3D. 

No quarto capítulo, falaremos sobre a análise fílmica e como ocorre este processo. 

Ainda neste capítulo, veremos os mitos e os arquétipos, elementos presentes na jornada do 

herói. Na última parte deste capítulo, falaremos sobre todos os estágios que constroem a 

jornada.  

No quinto capítulo, analisaremos o filme WALL-E. Na primeira parte, é descrita a 

história do filme e seus personagens. Enquanto que, na terceira e última, falaremos da jornada 

do herói no filme WALL-E, e como ela é construída através dos personagens do filme. 

Os anexos estão ligados à produção cinematográfica de WALL-E. No anexo 1, estão 

os cartazes; no anexo 2, a sinopse do filme; no anexo 3, a ficha técnica; no anexo 4, são 

apresentadas fotos de cenas do filme analisado. Por fim, no anexo 5, o filme em DVD de 

WALL-E. 
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2 HISTÓRIA DO CINEMA 

 

Atualmente, não há como analisar um filme de modo acadêmico, sem antes 

entendermos os diferentes processos evolutivos do cinema. Dessa forma, dedicamos este 

capítulo com vistas a conhecermos um pouco mais sobre a história das imagens em 

movimento, até se concretizar a linguagem especificamente cinematográfica.  

O surgimento do cinema, de acordo com o pesquisador Arlindo Machado (1997) data 

de nossos ancestrais, os homens das cavernas. Era no interior das cavernas que eles 

desenhavam imagens nas rochas, e, na medida em que se locomoviam no interior escuro, a luz 

que insidia obscurecia algumas partes do desenho e sobressaiam outras, dando a impressão de 

movimento em relação a eles. Wachtel (1993), citado por Machado (1997), afirma que “os 

artistas do Paleolítico tinham os instrumentos do pintor, mas os olhos e a mente do cineasta. 

Nas entranhas da terra, eles construíam imagens que parecem se mover, imagens que 

‘cortavam’ para outras imagens ou dissolviam-se em outras imagens [...]” (MACHADO, 

1997, p. 14). 

Percebemos o quanto antiga é a vontade do homem de representar sua realidade, ou 

expressar um ponto de vista em relação ao meio em que vive – objetivo presente também no 

cinema.  

Porém, ainda segundo Machado (1997), quanto mais os historiadores tentam achar o 

primeiro ancestral do cinema, mais se aproximam dos mitos e ritos dos primórdios, pois 

“qualquer marco cronológico que possam eleger como inaugural será sempre arbitrário, pois o 

desejo e a procura do cinema são tão velhos quanto a civilização de que somos filhos” 

(MACHADO, 1997, p.14). 

Partindo do princípio de que cinema é ilusão, a noção de movimento só foi possível 

por causa de uma deficiência do olho humano a persistência retiniana. Ou seja: 

 
A visão humana, desta maneira, acaba funcionando como uma pequena truca, que 
vai realizando fusões sucessivas das imagens captadas pelos nossos olhos. Sem essa 
“deficiência” o cinema como conhecemos hoje não existiria, pois o que veríamos na 
tela seria uma rápida projeção de 24 imagens fixas por segundo, sem a ilusão do 
movimento (SABADIN, 2000, p.29). 
 

Os técnicos, inventores e cientistas, sabiam desse artifício lúdico e se baseavam nas 

milenares Lanternas Mágicas chinesas, que consistiam basicamente em uma caixa à prova de 

luz, que projetava sombras, com o auxílio de uma vela acesa dentro. Este tipo de show tornou-
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se muito popular nas feiras de atrações e circos, a partir da metade do século XVIII 

(SABADIN, 2000). 

Os primórdios do cinema testemunharam uma série de inventos cujo objetivo era a 

captação de imagens e sua exibição. Entretanto, quando se fala no cinema como invenção, 

embora haja a presença de tantos experimentos pioneiros, o nome aceito pela maioria dos 

autores é o dos irmãos Lumière, criadores do cinematógrafo. 

 
Equipado com lentes de filmar [...] o Cinematógrafo registrava as imagens na 
película virgem. Dentro da própria caixa era possível tirar cópias de filmes, o que 
transformava o invento numa espécie de minilaboratório portátil. Mais ainda: 
trocando-se as lentes e colocando-se um arco voltaico em sua parte traseira, o 
Cinematógrafo transformava-se num projetor (SABADIN, 2000, p.48). 
 

O que facilitou a rápida difusão do Cinematógrafo pelo mundo foi o fato de uma única 

pessoa poder filmar, revelar e projetar os filmes. Além do aparelho possuir uma qualidade de 

imagem muito superior ao Cinetoscópio, invento anterior, de Thomas Alva Edison. 

Em 22 de março de 1895, foi realizada aquela que é considerada a primeira projeção 

pública de um filme na história do cinema. Segundo o estudioso Celso Sabadin (2000), foram 

oitocentos fotogramas que proporcionavam 50 segundos de imagens, e mostravam a saída dos 

funcionários da fábrica dos Lumière. Ainda em 28 de novembro de 1895, no Salão Indiano de 

Paris, os Lumière exibiram uma sessão de 20 minutos que custou um franco por pessoa e 

tinha capacidade para 100 lugares. “Oficialmente, estava “inventado o cinema” (SABADIN, 

2000, p.49). 

Porém, os primórdios do cinema reuniam nas películas espetáculos derivados das 

formas populares de cultura tais como o circo, a feira de atrações e aberrações. Era um mundo 

paralelo ao da cultura oficial, essa última associada à repressão e restrições que viam com 

maus olhos espetáculos considerados “vulgares” (SABADIN, 1995). Sendo assim, as 

primeiras plateias dos filmes eram compostas pela classe operária, em sua maioria, imigrantes 

europeus, que integravam a classe baixa, e viam nas feiras de variedades um modo de 

divertimento barato. O cinema não era a atração principal nessas feiras, já que a pouca 

duração dos filmes, que não passavam de, no máximo, cinco minutos, impedia que se 

pensasse em apresentações exclusivas para eles. 

No início do século XX, os filmes se caracterizaram por imitar as peças teatrais: “A 

câmera permanecia imóvel, seu ponto de vista abarcava todo o cenário e, ali, a ação se 

desenrolava, à semelhança do que acontecia no teatro [...]. Ao contrário das apresentações 

teatrais, porém, os filmes eram de curta duração” (ARAUJO, 1995, p.34). A autora Flávia 
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Cesarino Costa (MASCARELLO, 2006) acrescenta que os primeiros filmes eram 

caracterizados por uma única tomada e pouco integrados a uma cadeia narrativa.  

O cinema estava criado, mas apenas como técnica. Faltava ainda uma linguagem 

específica para esta nova descoberta. De acordo com Sabadin (2000), fotografias e cartuns 

animados faziam parte dos primeiros filmes dos Lumière. Os filmes também eram de bastante 

simplicidade, curtos, e a maioria rodada em um único plano. Em pouco tempo, o público já 

não se interessava mais em ver trens, automóveis, barcos e piadas, encenadas nas saletas de 

exibição. Dessa forma, na virada do século, as pessoas já estavam perdendo o interesse pelo 

cinematógrafo, e ele estaria fadado à lembrança apenas como modinha passageira. 

O nome do francês Georges Méliès deu a injeção de ânimo que o cinema precisava. 

“Foi através da câmera de Méliès que os filmes evoluíram de uma mera invenção tecnológica 

para o status de linguagem artística” (SABADIN, 2000, p.63). Ele começou fazendo shows de 

ilusionismo e magia em um famoso teatro que adquiriu da viúva de um lendário mágico. 

Entretanto, somente em 1986 começou a acrescentar curtas projeções cinematográficas em 

seus shows. Não demorou a construir seu próprio modelo de câmera e a produzir os próprios 

filmes. Foi o pioneiro em inúmeros aspectos: filmava personagens, trabalhava a iluminação 

artificial, utilizava cenários e figurinos, criava seus “efeitos especiais”, através de alguns 

truques simples e outros mais elaborados.  

Méliès, dessa maneira, proporcionou nova dimensão ao cinema: “uma máquina capaz 

de criar sonhos, de transformar em realidade visível, partilhável pelos demais espectadores, as 

mais mirabolantes fantasias da mente humana” (ARAUJO, 1995, p.11). Seus truques, geniais 

para a época, fizeram sucesso e deram ao cinema o gás que precisava. Enquanto os Lumière e 

seus seguidores trabalhavam com limitações temáticas, filmando cenas corriqueiras de bondes 

e trens, Méliès ousava levar para as telas histórias clássicas como Cinderela (em 1899) e 

Joanna D’Arc (em 1900). Dessa forma, ele foi um grande inovador da arte e da linguagem 

cinematográfica, utilizando nas produções tudo o que havia aprendido no teatro e no 

ilusionismo (SABADIN, 2000).  

Contudo, o estilo teatral de Méliès estava muito presente em suas obras. Para ele, “a 

câmera devia ficar sempre a uma distância convencional da cena representada, como num 

teatro um espectador conserva-se sempre à mesma distância do palco” (ARAUJO, 1995, 

p.40). Outra característica comum em seus filmes era “que o ator principal saísse dos 

‘bastidores’, cumprimentasse uma platéia imaginária, e só a partir desta introdução [...] 

iniciasse a ação propriamente dita” (SABADIN, 2000, p.67). Entretanto, essa fase de ilusões, 
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trucagens e fantasias criada por Méliès passou a perder público, quando o cinema encontrou 

uma narrativa própria na segunda década. 

Mas, para continuar sobrevivendo e para buscar seu verdadeiro status de arte, 

entretenimento e produto cultural, a atividade cinematográfica precisava viver sua “Revolução 

Industrial”. Coube ao francês Charles Pathé empreender esta “revolução” (SABADIN, 2000, 

p.71). A partir de 1902, Pathé construiu um estúdio e estabeleceu escritórios de 

representações em diversas partes do mundo. Charles Pathé e Ferdinard Zecca, 

respectivamente, formavam uma dupla de produtor e diretor. Foi também com Pathé que os 

diferentes gêneros cinematográficos passaram a ser mais definidos e valorizados (drama, 

romance, comédia, etc.). Em um ato muito esperto, Pathé conseguiu monopolizar o conteúdo 

das artes francesas. Para tanto, realizou um acordo com a Societé Cinámatographique dês 

Auteurs ET Gens de Lettres, que lhe garantia prioridade exclusiva na adaptação para o cinema 

das clássicas obras da literatura e do teatro francês (SABADIN, 2000).  

A transposição da literatura para o cinema fazia parte da estratégia de atrair a classe 

burguesa, com temáticas fílmicas mais consagradas e de melhor qualidade. Um dos gêneros 

de maior destaque foi o chamado film d’ art:  

 
O gênero nasceu em 1908, com a estréia em Paris do primeiro filme da companhia 
Films d’Art – L’assassinat Du duc de Guise -, cuja missão principal era justamente 
“elevar o nível” do cinema francês, trazendo para a sala escura o pedigree das 
formas estabelecidas de belas-artes. Apesar da publicidade favorável, o film d’art 
não passava, no mais das vezes, de registro de fraguimentos de encenações teatrais 
famosas, ou de pequenas performances de intérpretes prestigiados [...] em cenários 
suntuosos como castelos históricos ou o pôr-do-sol sobre o mar (MACHADO, 1997, 
p.84). 

 

Ou seja, foi na França que surgiu a famosa expressão conhecida até hoje “filme de 

arte”, decorrente do afastamento dos filmes às camadas mais populares para as mais 

intelectualizadas. Formavam a base dessas produções: “Argumentos encomendados a 

escritores famosos, peças da dramaturgia clássica adaptadas para as telas, figurinos e cenários 

desenvolvidos por artistas plásticos a até trilhas sonoras compostas pelos grandes mestres 

[...]” (SABADIN, 2000, p.161). Oposto aos filmes de arte, destacaram-se,  antes e durante a I 

Guerra Mundial, os seriados cômicos e de aventuras, que ganharam notoriedade e público. 

Embora, nessa fase, tenham acontecido alguns progressos, no que diz respeito à evolução do 

filme narrativo, o film d’arte deixava claro que o cinema ainda não tinha conseguido se 

destacar como linguagem autônoma, pois ainda estava muito presa em outras formas, 

principalmente no teatro. 
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As primeiras imagens cinematográficas, segundo Machado (1997), eram consideradas 

“confusas” demais para um público pequeno-burguês, que estava acostumado com o discurso 

linear e organizado do teatro e do romance realista. Nessa fase, ganhou destaque a figura do 

conferencista, que era responsável por instruir o público aos acontecimentos importantes da 

narrativa, cabendo-lhe colocar ordem no caos do primeiro cinema:  

 
O olhar ainda não era dirigido para os pontos que interessavam ao desenvolvimento 
da intriga, não havia estratégias de ordenamento, recursos de individualização que 
pudessem separar o significante do não significante, enfim, faltavam processos de 
isolamento ou de sinalização capazes de orientar o olho no “caos” do quadro 
primitivo (MACHADO, 1997, p.96). 
  

Para que essa confusão fosse organizada de maneira que o público pudesse 

acompanhar as histórias dos filmes e entendê-las, sem se perderem nos elementos não 

importantes que eram mostrados nas telas, a técnica da decupagem foi criada. Essa técnica 

fazia a divisão das cenas em planos, o que garantiria uma linearização da história, capaz de 

ser entendida de maneira clara pelo público. 

Sendo assim, “o cinema tinha de aprender a contar uma história, armar um conflito e 

pô-lo a desfilar-se em acontecimentos lineares, encarnar esse enredo em personagens 

nitidamente individualizados e dotados de densidade psicológica” (MACHADO, 1997, p. 84). 

Em resposta, o novo cinema que se iniciava na segunda metade da primeira década foi buscar 

na literatura o material narrativo que seria contado em suas histórias. Para citar um exemplo, o 

diretor e produtor David Wark Griffith levou às telas uma grande quantidade de escritores 

renomados como: Shakespeare, London, Tennyson, Poe Stevenson, Tolstoi, Dickes, de Lord, 

Browning, Eliot, Norris, Fenimore Cooper, Maupassnt, Kingsley, Henry e tantos outros: “Era 

preciso dar legitimidade ao cinema, superar a reação e os preconceitos das classes mais 

ilustradas, aplacar a ira dos conservadores e moralistas, sobretudo, inscrever o cinema no 

universo das belas-artes (MACHADO, 1997, p. 84). 

David Wark Griffith, com seus filmes realizados no tempo em que esteve a serviço do 

estúdio americano Biograph, envolveu-se em todas as etapas do processo fílmico e deixou 

para o cinema uma enorme contribuição. 

 
Sua produção já se mostrava rica no domínio da linguagem cinematográfica, com 
mudanças nos ângulos das câmeras, ações paralelas, iluminação dramática, bom 
ritmo de edição, closes e outros recursos que – se não foram exatamente inventados 
por Griffith – nele encontraram um grande realizador (SABADIN, 2000, p.86). 
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Ainda faltava para os realizadores cinematográficos do começo do século adaptar uma 

linguagem própria do cinema, e Griffith soube fazê-lo muito bem. Ele percebeu que o espaço 

onde ocorria a ação (cenas) deveria ser fragmentado em unidades (planos); que a câmera 

deveria mover-se de modo a direcionar a visão do público para os fatos essenciais das 

histórias, e que o uso de closes expressava mais dramaticidade às tramas. De acordo com o 

pesquisador Inácio Araujo (1995), Griffith foi o primeiro a desenvolver completamente a 

ideia de montagem, vista como função narrativa. A alternância entre vários tipos de planos, 

ora distanciando, ora aproximando os personagens, dava mais dinamismo às ações e quebrava 

com a monotonia da câmera fixa, que existia nos primeiros anos do cinema.  

 
A montagem foi, entre os anos 10 e 20, o grande fator de evolução do cinema. Como 
os filmes eram mudos, tornava-se ainda mais importante do que hoje saber articular 
os planos de maneira que os expectadores compreendessem o que viam na tela sem 
o auxílio das vozes dos atores (ARAUJO, 1995, p.45). 
 

Além da montagem, a técnica da “montagem paralela” se tornou a marca registrada de 

Griffith. “Tratava-se basicamente de intercalar duas (ou mais) cenas, tomadas em lugares 

diferentes, fazendo-as alternarem-se ao longo da evolução do filme” (MACHADO, 1997). 

Todavia, a principal contribuição de Griffith foi justamente a de diferenciar claramente 

o cinema do teatro. O público poderia aguentar um filme de 10 ou 20 minutos no modo de 

teatro filmado; mas, para ver uma história de 90 ou 120 minutos, a fórmula de Griffith era 

fundamental para garantir a atenção do espectador na sala escura. Foi ele também que, pela 

primeira vez, decidiu colocar a câmera próxima ao rosto dos atores, o que dava mais valor a 

intenção dramática de cada cena, salientando interpretações. Graças a essas novidades, houve 

também uma mudança na forma de interpretação dos atores, que passaram a gesticular menos 

exageradamente (ARAUJO, 1995). O pesquisador Arlindo Machado acrescenta: 

 
Com Griffith, a câmera encontra-se sempre muito mais próxima de seu objeto do 
que aquela de seus precursores. Ele trouxe para o cinema a solução do plano 
americano, que permitia focalizar o conjunto da cena, mas já tomando o ator com 
maior intimidade, de modo a destacar a sua face, as expressões mais íntimas e os 
gestos menores (MACHADO, 1997, p.110). 

 

O destaque do rosto e expressões corporais dos atores proporciona um direcionamento 

do diretor em relação aos elementos e sentimentos importantes nas cenas. Também possibilita 

ao público partilhar os dramas dos personagens, fazendo com que se sintam na pele dos 

mesmos. Griffith colaborou muito para a implantação de uma linguagem própria do cinema, 

linguagem esta que foi sendo aperfeiçoada no decorrer das décadas iniciais da Sétima Arte. 
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Enquanto Griffith caracterizou-se como precursor da montagem mais emocional, 

através da continuidade da narrativa, o cineasta soviético Sergei Eisenstein foi o responsável 

pela montagem racional. 

 
O objetivo de Eisenstein era criar, através da montagem, um efeito emocional, 
fazendo com que um plano servisse como uma verdadeira catapulta para o próximo, 
que entraria em cena como conseqüência lógica. [...] Para Eisenstein, o importante 
era que o conjunto do filme formasse um todo que levasse o espectador a 
compreender a realidade de maneira racional (ARAUJO, 1995, p.50).  
 

Sergei Eisenstein é um dos diretores mais inovadores e pioneiros da história do 

cinema. Revolucionou a arte e a técnica da montagem, inventando novas fórmulas, 

trabalhando as mais variadas justaposições, registrando, em seus filmes, ritmo e riqueza visual 

jamais vista até então (SABADIN, 2000).  

Eisenstein é um dos nomes fundamentais na consolidação da linguagem das imagens 

em movimento. Com 26 anos, fez “A greve” (1924), mostrando que arte e política podiam 

andar juntas. Em 1925, “O Encouraçado Potemkin”, filmado em apenas 2 meses e montado 

com extraordinário apuro técnico1.  

O Encouraçado Potemkin, por suas descobertas técnicas, por sua intensa narrativa e 

por sua filosofia estética e política, representou um desafio às posteriores gerações de 

cineastas. 

 
Do ponto de vista estético, Eisenstein pôs em prática tudo o que tinha aprendido no 
seu filme anterior, A Greve (1924): a montagem vigorosa, a imagem de grande 
eloqüência e a utilização do cinema com objetivos panfletários. Do ponto de vista 
temático, o coletivo, a massa, o povo, a oposição dialética do "eu" formando o "nós" 
do soviet revolucionário, transforma-se na marca de Eisenstein. Com ele, a 
psicologia é afastada em benefício da confrontação de idéias, a favor do domínio do 
abstrato e do simbólico.2 

 

Para Eisenstein, “a montagem não é um pensamento composto de partes que se 

sucedem, mas um pensamento que nasce do choque de duas partes, uma independente da 

outra” (ALBERTA, 2002, p. 85). Contrariando a técnica da época, Eisenstein transforma os 

planos, ao colocá-los ao lado de outros aparentemente incompatíveis, o que faz com que o 

choque de duas imagens crie, na visão do espectador, uma nova síntese apresentada com essa 

montagem. A influência de suas teorias da montagem faz-se refletir intensamente na 

                                                
1 GERBASE, Carlos. Sergei Eisenstein: Biografia. Disponível em: 
<http://www.terra.com.br/cinema/favoritos/eisenstein.htm> Acesso em: 01 jun. 2009. 
2 KALIL, Marcio. Cult Movies - O Melhor do Cinema. Disponível em: 
<http://cultmovies.multiply.com/journal/item/35> Acesso em: 05 jun. 2009. 
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linguagem audiovisual atual, como nos videoclipes, nas propagandas e nos filmes de grandes 

cineastas. 

Foi também na Rússia que surgiram as experiências pioneiras na arte do stop motion 

(efeito de animação através de filmagem quadro a quadro). “O diretor, animador e estudante 

de arte Wladyslaw Starewicz, com apenas 20 anos de idade, já realizava A Bela Leukanida 

(1912), com bonecos animados” (SABADIN, 2000, p.150).  

Porém, a Primeira Guerra Mundial “minou as bases do cinema europeu de forma 

violenta e irreversível, destruindo, não apenas um promissor mercado como também seus 

talentos individuais” (SABADIN, 2000, p.164). Dessa forma, passaram a surgir os grandes 

estúdios hollywoodianos e os EUA conquistaram o mercado mundial do cinema.  

Durante os anos 20, o cinema mudo evoluiu muito rapidamente e adquiriu uma 

linguagem própria, graças às concepções estéticas surgidas até então. O próximo passo seria 

um dos mais importantes para caracterizar o cinema como conhecemos hoje: a passagem dos 

filmes mudos para os sonoros.    

No início do século XX, surgiram diversos gêneros cinematográficos, entre eles, a 

animação, tema de nosso próximo capítulo. 
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3 HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO 

 

Os filmes de animações sempre despertaram grande interesse do público. Há um 

tempo, bem mais crianças, porém, hoje, percebemos que pessoas das mais diferentes faixas 

etárias se interessam em assisti-los. Isso devido às boas e intrigantes histórias, temáticas mais 

atrativas; e visual cada vez mais próximo do real. 

Neste capítulo, abordaremos a evolução da animação através do tempo. Desde a 

invenção dos dispositivos óptico-mecânicos, a descoberta da técnica de animação, os modelos 

artísticos, a industrialização da animação, a animação independente, o fenômeno Disney, 

passando pela estruturação da tecnologia e a possibilidade da arte intermediada pelo 

computador na década de 1950, bem como o advento da computação gráfica nos anos 1960. 

Por fim, chegando à década de 1970, com a busca da ilusão do real e, finalmente, na década 

de 1980, com a arte produzida digitalmente – definindo os conceitos fundamentais que dão 

sustentação à tecnologia digital atualmente em uso. 

Antes de nos aventurarmos na história da animação, faz-se necessário conceituar o 

termo em si. Para o desenhista Preston Blair (2002), “a animação é o processo de desenhar e 

fotografar um personagem - uma pessoa, um animal ou um objeto inanimado - em posições 

sucessivas para criar movimentos como na vida real” (Preston Blair, doc. internet, 2002). As 

estudantes Cleonice Cristiane de Oliveira e Adriana Cristina Omena dos Santos (2008), 

consideram que a animação parte do princípio das histórias em quadrinhos. “Para isto, pode-

se fotografar uma imagem desenhada e a cada foto o desenho sofre uma alteração para quando 

as fotografias forem postas em sequência, dar impressão de movimento” (OLIVEIRA; 

OMENA, 2008, p.7). 

No ano de 1645, em Roma, surgia o invento conhecido como Lanterna Mágica, 

idealizada por Athanasius Kircher. “Tratava-se de uma caixa com uma fonte de luz e um 

espelho curvo em seu interior, um equipamento simples que possibilitava a projeção de slides 

pintados em lâminas de vidro” (LUCENA JÚNIOR, 2005, p.30). A Lanterna Mágica 

motivou, no século XVIII, o surgimento de outro aparelho, pelo holandês Pieter van 

Musschenbroek, constituído de múltiplas lanternas e imagens sincronizadas, garantindo 

visões mais elaboradas. “Era a primeira exibição animada” (LUCENA JÚNIOR, 2005, p.31).  

Entretanto, em 1868, surgiu o Flipper Book, que se tornaria o mais barato, simples e 

popular invento do ramo. “Seu processo constitui em criar sucessivos desenhos em um bloco 

de papel, folheando-o rapidamente. Esta técnica tornou os desenhos animados populares 
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durante anos” (MAIA JUNIOR, 2007, p.02). Pela simplicidade e eficiência, ainda hoje, esse 

conceito continua em vigor ao se produzir filmes baseados em animação com desenhos. 

Saltando mais no tempo, depois destas invenções e de outras que foram surgindo, 

finalmente, em 1906, vê-se a realização do primeiro desenho animado – Humorous Phases of 

Funny Faces, do ilustrador James Blackton. A pesquisadora Paula Ribeiro da Cruz (2006), 

afirma: “foi o primeiro filme a ser realizado em stop motion e, além disso, a ser feito frame a 

frame” (CRUZ, 2006, p.27).  

Embora os quadrinhos sejam uma boa referência de decupagem para o cinema, eles só 

aparecerão como bases para a animação, em 1911, pois os artistas ainda não estavam 

interessados na expressão gráfica. Num primeiro momento, o fascínio pela mágica do 

movimento era suficiente. Nesta época, era comum o animador ser tratado como mágico que 

dava vida aos desenhos, tanto é que ele aparecia (ou então a sua mão), concebendo-os durante 

o desenrolar do filme. 

Em 1908, o caricaturista francês Emile Cohl lança Fantasmagorie (1908), considerado 

o primeiro curta-metragem produzido inteiramente em animação. “O desenho foi o primeiro a 

contar uma história e também o pioneiro a não mostrar, em ação ao vivo, a mão do artista 

criando os traços animados” (SABADIN, p.187, 2000).  

Não há como falar da história da animação sem mencionar Winsor McCay. É ele que, 

em 1914, vai lançar Gertie the Dinosaur, considerado o primeiro grande marco da história da 

animação. Nesse ínterim, já estavam “estabelecidas as bases do personagem de animação, 

com o delineamento de sua personalidade por meio de um trabalho de concepção visual 

integrado a movimentos típicos que lhe dão estilo e criam as condições para sua 

individualização” (LUCENA JÚNIOR, 2005, p.59). Ainda sobre McCay, Sabadin destaca:  

 
Com técnica apurada e traço preciso, MacCay foi sucesso de crítica e público nos 
anos de 1910 e 1920, quando realizou importantes e criativos desenhos animados, 
como Little Nemo, The Story of Mosquito, Jersey Skeeters, The Centaurs, The 
Dream of Rarebit e outros. [...] não eram poucas as pessoas que ingenuamente 
acreditavam que os desenhos de McCay eram bonecos suspensos por fio 
(SABADIN, 2000, p.188).  

 

Porém, fazer um ou outro filme com espaços de grandes tempos e, ainda, com elevado 

valor de produção, não garantiria o desenvolvimento de uma indústria da animação, sendo que 

os problemas eram muito grandes. 

 
Os primeiros artistas precisavam tornar suas obras interessantes – o que queria dizer, 
pelo menos, ser vistas enquanto filme, como começo, meio e fim. Paralelamente, 



 18

tinham de preocupar-se com a concepção gráfica e a realização de movimentos 
convincentes. Afinal, não custa lembrar que estávamos no início da animação e não 
havia profissionais experientes. Esses artistas eram desenhistas talentosos, mas fazer 
animação implicava o conhecimento de novas habilidades – a maior parte ainda por 
ser descoberta (LUCENA JÚNIOR, 2005, p. 60-61). 

 

Como percebemos, o desafio destes pioneiros era enorme. Além de desenvolver a 

animação, tinham que conquistar o respeito profissional da indústria cinematográfica e, ainda, 

garantir a atenção do público. 

A solução encontrada para produzir desenhos animados de maneira barata e rápida foi 

implantar os estúdios de animação. Criados e gerenciados por animadores autodidatas no 

domínio do processo básico de animação, vindos dos departamentos de arte dos jornais e das 

escolas de belas-artes, os estúdios de animação transformaram-se num negócio lucrativo, 

principalmente porque agilizava o processo de produção na animação, sobrando mais tempo à 

expressividade artística. 

Na corrida do desenvolvimento da animação, surgem duas grandes descobertas. A 

primeira feita por Earl Hurd, em 1914: o desenho sobre folhas de acetato. Sendo essa a maior 

contribuição técnica à animação tradicional, tornando-se padrão na indústria. “(...) a qualidade 

de transparência do acetato fizeram com que o desenhista não precisasse mais desenhar várias 

vezes o mesmo cenário sob o personagem, como era feito em papel, uma vez era suficiente, 

podendo aumentar a beleza e a riqueza em detalhes nos cenários” (VICENTE, 2003, p.6). 

A segunda descoberta técnica deve-se aos irmãos Max e Dave Fleischer, em 1915: a 

rotoscopia. Esta repercutirá diretamente nos sistemas de produção e arte da animação.  

 
O aparelho servia basicamente para projetar quadro a quadro filmes de ação ao vivo 
por detrás de uma mesa de luz, de forma que um artista pudesse desenhar seus 
personagens em folhas de papel ou celulóide por cima desta mesa, como que 
“colando” do filme, obtendo assim a mesma precisão dos movimentos humanos 
(SABADIN, 2000, p.192). 

 
Dessa técnica, surgiram personagens criativos e antológicos como o palhaço Koko, 

Popeye e Betty Boop. 

No começo da década de 1920, “havia uma demanda por produções de massa e 

consequente necessidade de uniformização da animação, que ajudasse o público na 

compreensão das histórias” (LUCENA JÚNIOR, 2005, p.74). As séries se encaixavam muito 

bem nesse momento, e o público, ao se identificar com os personagens, queria vê-los cada vez 

com mais frequência. 

O gato Felix surge como o personagem mais representativo do período da animação, 

que, em 1919, teve o seu primeiro episódio produzido. Uma das características mais 
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marcantes de Felix era a enorme capacidade de transformar a cauda no que lhe fosse 

necessário. Do mesmo modo, “solitário e criativo para resolver seus problemas, Félix chegou 

a ser chamado de o Charles Chaplin dos desenhos animados” (SABADIN, 2000, p. 191). 

Além da forma simpática e dos movimentos eficientes que despertaram o carisma de 

quem assistia o gatuno, a personalidade de Felix foi o que garantiu sua maior aceitação pelo 

público, visto que as metáforas do comportamento do gato chegavam muito próximas as do 

homem – gerando identificação direta com o personagem. 

O gato Felix, que seria aclamado entre 1919 e 1930 no mundo todo, também seria o 

responsável na inspiração para outros estúdios, inclusive a Disney, na série Alice in 

Cartooland, no personagem Oswald, o coelho, primeiro astro animal do estúdio, e Mickey 

Mouse, com suas formas arredondadas e preenchimento preto. 

Walt Disney ganhou maior destaque na história da animação entre a segunda metade 

dos anos 1930 e a primeira metade dos anos 1940, e continuou até meados dos anos 1960. 

Muitos dos memoráveis personagens surgiram neste período, incluindo Mickey Mouse, Pato 

Donald, Pluto e Pateta. Os longas-metragens de animação de Walt Disney também 

despontaram nesta época, como Branca de Neve e os sete anões (1937), Pinóquio (1940), 

Fantasia (1940), Dumbo (1941) e Bambi (1942). 

A Disney estabeleceu os padrões técnicos e conceituais primordiais da animação. Se 

os outros estúdios quisessem competir com a Disney, teriam que expandir conceitos ou segui-

los. Os padrões adotados pela Disney não limitaram a criação artística, apenas serviram para 

que se organizasse uma estrutura lógica na concepção da animação. 

 
Disney alterou completamente a animação que se fazia antes dele, mas ninguém, 
depois disso, sequer se aproximou de feito semelhante – mesmo após o advento da 
prodigiosa tecnologia da computação gráfica. Porque sua revolução veio integrada, 
desenvolvendo-se simultaneamente nos três seguimentos básicos: inovação técnica, 
conceitos artísticos (com um estilo bem definido) e estratégia de produção 
(LUCENA JÚNIOR, 2005, p.120). 

 

Na década de 1930, percebemos o monopólio técnico e estético dominado pelos 

estúdios Disney. Porém, os anos 1940 permitiram uma abertura maior de outros realizadores. 

Mais estúdios então tendo o mesmo domínio técnico de Disney, agora, poderiam buscar 

novos caminhos estéticos e alternativos, acabando com a hegemonia do estúdio do Mickey. 

Esse desafio abraçado pelos concorrentes trará para a animação contribuições plásticas e 

narrativas de grande impacto.  
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Surge, então, através dos irmãos Fleischer, personagens inesquecíveis como a sensual 

Betty Boop, e o velho homem do mar, Popeye, no início dos anos 1930. Estes famosos 

personagens apresentavam fortes conotações sociais: “Betty Boop era um símbolo de 

sexualidade, explorada visualmente através da caracterização do corpo feminino; enquanto o 

marinheiro Popeye representava a luta do povo americano contra a Grande Depressão” 

(CRUZ, 2006, p.36). 

O que os tornou tão populares foi o fato de se diferenciarem dos sofisticados e 

“certinhos” desenhos da Disney. Aqui, o inusitado, o travesso e o espontâneo, garantiram a 

atenção das plateias por um bom tempo, ainda hoje lembrados.    

Os Fleischer embarcaram na produção de longa metragem em 1939, com o filme 

Gulliver, que se mostrou um fracasso pela narrativa tediosa e design mal resolvido (inspirados 

nos conceitos de Disney). Porém, em 1941, já se recompõem com Superman, que já contava 

com o sucesso e o prestígio dos quadrinhos.  

Essas tentativas bem sucedidas provaram que os filmes de animação ainda teriam 

muito que oferecer, além das produções da Disney. Um grupo de animadores, usando dos 

conceitos básicos da Disney, vai explorá-los de maneira bem diferente. Serão artistas de 

grandes estúdios como Warner Bros e MGM que utilizarão personagens com distorções e 

exagerações nos limites, conseguindo efeitos cômicos em animações divertidas e 

descompromissadas. Por conseguinte, “personagens comicamente aloprados que marcaram 

definitivamente a história da animação, a exemplo de Pernalonga, Patolino, Frajola, Piu-Piu, 

Papa-Léguas, Coiote, Pepe Le Pew, Diabo da Tasmânia, Tom e Jerry etc, são criados” 

(LUCENA JÚNIOR, 2005, p.125). 

O desenhista Chuck Jones, que criou o Papa-Léguas, o Coiote e o Pepe Le Pew, 

dedicou-se, durante seis décadas, à produção de desenhos animados. Embora não tenha 

alcançado a mesma fama de Walt Disney, “provou que os desenhos animados, além de 

proporcionarem um mundo de fantasias, também podiam arrancar gargalhadas dos 

espectadores. Foi ele quem criou a frase mais irreverente dita pelo coelho Pernalonga: O que é 

que há, velhinho?” (VICENTE,  2003, p.6). 

Seguindo o caminho avesso ao da Disney (personagens com formas arredondadas de 

forma a agradar o olhar), o design dos personagens dos outros estúdios eram esguios e 

desengonçados. As diferenças não são apenas no aspecto físico, mas, principalmente, na 

forma de contar as histórias. 
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[...] abordagens completamente inovadoras quanto à estrutura narrativa, ao tempo, à 
encenação e às piadas foram surgindo. A comédia de estilo rápido fornecia o mote 
para um sofisticado e diversificado vocabulário cinematográfico, em que pululavam 
as variações de ângulo de câmera e cortes fulgurantes que aceleravam o humor. Uma 
das virtudes mais evidentes nesses filmes é o domínio absoluto do tempo (LUCENA 
JÚNIOR, 2005, p.126).  

  

Os personagens eram tão criativos, que tiravam gargalhadas das plateias, prendiam 

suas atenções, e, ainda, os motivavam a querer ver sempre novas aventuras das séries. 

Com o advento da televisão, já na década de 1950, começa a surgir uma demanda 

maior de animações para ocupar as grades de programações. Porém, os programas deveriam 

ser mais baratos e ter um tempo mais acelerado de produção, o que começou a gerar desenhos 

com formas simples, muito infantilizados e de baixa qualidade. É justamente aqui que os 

desenhos começam a ser denominados “filmes para crianças”.  

Já os estúdios tradicionais passaram a produzir séries de desenhos de qualidade e com 

baixo custo. Surge, então, uma das mais bem sucedidas duplas, Hanna-Barbera. Entre o final 

da década de 1950 e o início dos anos 1960, Zé Colméia e sua turma, Manda-chuva, Os 

Flintstones e Os Jetsons dominam a programação de desenhos das TVs, alcançando grande 

audiência.  

No final da década de 1960, chega a vez de Scooby-Doo e da Pantera Cor-de-Rosa, do 

veterano animador da Warner, Fritz Freleng. Também começam a aparecer animações mais 

voltadas ao público adulto, como o musical Yellow Submarine, em 1968, dirigido por George 

Dunning e Fritz the Cat, em 1972. 

A Disney ainda continuou com a produção de longas de animação, como por exemplo, 

A Dama e o Vagabundo (1955), A bela Adormecida (1959), Mogli- o menino lobo (1960) e 

101 dálmatas (1961). No final dos anos 1960, perdeu a liderança do mercado de longas-

metragens, que somente irá recuperar nos anos 1980. No próximo subcapítulo, abordaremos 

justamente a história de Walt Disney, estúdio que, através de estilo revolucionário e 

inventividade, foi responsável por influenciar todos os filmes de animações realizados após 

seu surgimento.  

 

3.1 HISTÓRIA DA DISNEY  

 

Quando se fala em animações, é quase que impossível não lembrar de Walt Disney, a 

fantástica fábrica de sonhos, criadora de personagens inesquecíveis que até hoje invadem 

nossos lares com seus clássicos desenhos em séries e longas-metragens fascinantes. Vale 
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ressaltar, ainda, a exploração de brinquedos, roupas, materiais escolares em larga escala 

direcionados, obviamente, em sua maioria, ao público infantil, rendendo milhões de dólares 

ao estúdio todo o ano. Como veremos, não é por acaso que a Disney se tornou a potência de 

entretenimento mundial que é.  

Seu idealizador foi o desenhista Walt Disney, nascido em 5 de dezembro de 1901, em 

Chicago, que dotado de uma extraordinária sensibilidade artística e de enorme capacidade 

empresarial, conseguiu ver na animação uma oportunidade de exploração como 

entretenimento ao consumo de massa. 

O início do sucesso se deu pelo desenvolvimento de uma linguagem que realmente 

desse à animação características artísticas próprias. Em apenas uma década (1928 a 1937), 

Disney teve um progresso enorme, chegando à fase de ouro da animação, no começo dos anos 

1940, tornando-se referência no mundo da animação.  

Para Lucena Júnior (2005), Disney percebia que, para a animação ter futuro, deveria 

mudar. Os desenhos, até então, eram muito estáticos e com movimentos muito simples, 

provocado pelas condições de trabalho precárias, além da pressa em abastecer o mercado, 

somado ao pouco uso de recursos gráficos e à falta de linguagem visual. Além de resolver a 

falta de vida na animação, teria que inserir os personagens dentro de uma história, para 

conseguir o interesse da audiência.  

 
Naqueles tempos, os desenhistas de animação tentavam simplificar a feitura dos 
desenhos, com repetições de ações e movimentos, usando várias vezes um mesmo 
desenho. Disney fez o contrário. Reparou que as figuras jamais mantêm a mesma 
posição na vida real. A carne balança. E ele aumentou os movimentos. Descobriu 
uma das regras básicas da feitura dos desenhos animados, que batizaram, entre 
outros jargões, de “espremer e espichar” (MOYA, 2001, p.21).  

 

Para tentar resolver o problema das imagens muito estáticas, Disney introduziu, na 

base da prancheta de luz dos desenhistas, uma barra de pinos, o que proporcionava 

movimentos mais sutis nas figuras. Mais folhas poderiam ser manuseadas através de uma 

rolagem (gerando a ilusão de movimento), onde erros poderiam ser brevemente verificados e 

rapidamente corrigidos (LUCENA JÚNIOR, 2005). 

Além disso, Lucena Júnior (2005) ainda destaca que Disney mostrou mais uma vez 

sua genialidade, ao incorporar em seu estúdio duas novidades. Depois que o artista terminasse 

uma sequência de esboços de desenhos, estes eram fotografados em filme barato preto-e-

branco para serem projetados para estudo. Esse “teste” tinha por objetivo concertar erros com 

antecedência, vistos apenas ao projetar toda uma sequência. Outra novidade surgiu, ao Disney 
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perceber que a espontaneidade dos esboços dos artistas era perdida quando eles se 

preocupavam com o acréscimo de detalhes no acabamento dos desenhos. Para não desperdiçar 

os movimentos espontâneos (que dariam movimentos mais leves) dos personagens, ele 

contratou assistentes para finalizar os desenhos, deixando-os “limpos”, para transferi-los ao 

acetato. Assim, começava a revolução, com artistas conseguindo efeitos mecânicos e plásticos 

de movimentos na tela, até então inéditos.  

 Walt Disney também foi pioneiro na introdução do som no cinema (não foi o primeiro 

a lançar uma animação sonorizada, mas apresentou a melhor sincronia de som e imagem até 

então, tornando-o famoso pelo feito) em 1928, introduzindo o personagem Mickey Mouse na 

animação Steamboat Willie. Neste curta, a “música e efeitos de som foram sincronizados de 

acordo com as ações do personagem, colocando Mickey, assim como Chaplin e Felix, no 

“hall da fama” (VITA, 2007, p.5). Sabadin (2000) acrescenta que “O sucesso foi estrondoso, 

elevando rapidamente Walt Disney à categoria de ‘menino prodígio’ da indústria do cinema” 

(SABADIN, 2001, p.198). 

Nos anos 1930, Disney contrata mais artistas com formação sólida e começa a fazer 

treinamentos para aumentar o nível das habilidades técnicas e artísticas de seus empregados. 

Nos estudos, filmavam atores para analisar os movimentos humanos, faziam também visitas a 

zoológicos e fazendas, para captar o movimento dos animais no seu habitat. Ainda: 

“Esqueletos, cadáveres de animais, armações de modelos, maquetes de veículos e construções 

simulando cartuns; tudo era minuciosamente estudado para diferenciação de estruturas e 

verificação da influência no movimento” (LUCENA JÚNIOR, 2005, p.107). Esses programas 

de treinamentos tinham como finalidade alcançar a melhor expressividade plástica e cinética. 

Não demorou para que a Disney (e o público) colhesse os frutos desse treinamento, 

somado às novidades técnicas que fizeram os filmes terem um nível de qualidade espantoso 

para a época. Surgiu assim o primeiro filme colorido da Disney: Flowers and Trees (em 

1932), sendo também o primeiro filme de animação a ganhar o prêmio Oscar3. 

No ano seguinte, surge “Os três porquinhos”, que, segundo o pesquisador de animação 

John Grant, (2001), provavelmente, é o mais famoso curta animado de todos os tempos. Esta 

animação trouxe grandes inovações em relação à representação dos personagens: 

 
Pela primeira vez, personagens fisicamente parecidos revelam sua personalidade 
pela maneira de agir. No estilo do movimento estava a sensação da alma do 

                                                
3 Prêmio anual de cinema distribuído pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos 
da América, criado em 1927. 
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personagem. Através da encenação o espectador sente a emoção do personagem 
desenhado, identifica-o e se desenvolve com ele (LUCENA JÚNIOR, 2005, p. 109). 

  

Mais uma vez, o estudo dos movimentos de animais e humanos propostos por Walt 

Disney mostra sua importância no que diz respeito ao público “acreditar” nos personagens, 

como se estivessem realmente “vivos”, ao ponto que se identifica neles as mesmas emoções 

do público. Outra artimanha inventada nos Três porquinhos foi o uso do storyboard 

(pequenos desenhos que mostram as principais cenas, com legendas de cada acontecimento), 

com a finalidade de visualizar a ordem e a estrutura do filme de animação. Permitindo serem 

tomadas decisões mais confiáveis antes do início da filmagem (LUCENA JÚNIOR, 2005). 

Dentre tantas inovações técnicas dos estúdios da Disney, certamente, segundo Lucena 

Júnior (2005), a invenção da câmara de múltiplos planos, é a que merece maior destaque. 

Sobre essa engenhosidade, destacamos: 

 
Outra inovação da Disney foi a “câmera multiplano”, dando a ilusão de três 
dimensões, colocando vários níveis de desenho um por trás do outro e 
movimentando-os da frente mais depressa que os de trás, de modo que o fundo 
parecia se mexer, em vez de simplesmente desenrolar. As câmeras multiplano foram 
a base da animação até o recente uso de computadores que conseguem efeito 
semelhante, porém mais detalhado [...] (EBERT, 2006, p.100) 

 

Esse equipamento foi o responsável para que a Disney alcançasse grau artístico 

superior, sendo utilizado, primeiramente, com Branca de Neve e os sete anões, em 1937, que 

recebeu inclusive um Oscar técnico pela inovação e contribuição ao desenvolvimento do 

cinema. Embora, obviamente este produto da engenharia tenha sido superado com o tempo, 

“o conceito desse sistema forneceu o algoritmo para os atuais sistemas digitais de animação e 

composição 2D/3D desenvolvidos a partir dos anos 1970” (LUCENA JÚNIOR, 2005, p. 113).  

Até os anos 1940, a animação era considerada sinônima de desenho animado, mas 

logo se provou o contrário com Branca de Neve e os sete anões. Perceberam que poderiam ser 

exploradas as questões estéticas artísticas desses filmes, bem como contarem histórias 

interessantes através das animações, a fim de “concorrer” com os filmes de ação ao vivo e 

emocionar o público. 
 

Esse pensamento foi estimulado, principalmente, pelo primeiro longa-metragem 
animado: Branca de Neve e os Sete Anões, em 1937, que desmistificou a idéia de 
que animação deveria ser essencialmente engraçada, com uma seqüência de gags. Os 
críticos e o público não acreditavam que um filme de 83 minutos todo em animação 
pudesse entreter, e principalmente, emocionar, mas foi exatamente o que fez Branca 
de Neve e os Sete Anões (VITA, 2007, p.6). 
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O lançamento de Branca de Neve e os sete anões se tornou um marco da história da 

animação, do cinema e da arte. Com uma narrativa bem envolvente, personagens esbanjando 

carisma (como as diferentes personalidades dos anões), trilha sonora bem ritmada, cores, 

roupas e cenários bem trabalhados, o filme conquistou a crítica e emocionou plateias do 

mundo inteiro. A animação finalmente chegava a um nível de amadurecimento artístico, 

juntamente com sua força de entretenimento, objetivos tão sonhados pelo criador Walt 

Disney. 

A autora Vivian Rodrigues, em seu artigo “A Disney na perspectiva de David 

Whitley”, destaca o livro de David Whitley (The Idea Of Nature In Disney Animation) o qual 

propôs uma reflexão ao defender que as produções cinematográficas da Disney estimulam a 

consciência ambiental dos telespectadores. Heroínas como Branca de Neve aliam modelos de 

proteção à fauna e defesa da natureza. Ainda, os personagens da Disney reforçam a idéia de 

que o homem deve manter uma relação amistosa com a natureza. Complementando: "muitos 

personagens trazem mensagens importantes sobre a relação que temos com a natureza, e 

contribuíram muito para que as últimas gerações de crianças desenvolvessem uma consciência 

mais crítica em relação às questões ambientais" (WHITLEY, 2008 apud RODRIGUES, 

2008).  Dessa forma, destacamos a evolução de mensagens ambientais da Disney, no trecho a 

seguir.  

 
Entre1937 e 1967, as produções da Disney representavam a natureza como um meio 
propício para o escapismo de seus personagens, uma vez que a civilização era 
defensora de valores deturpados e ameaçadores. Já as produções lançadas entre 1984 
e 2005 propõem uma natureza integrada à humanidade, desde que o homem se 
comprometa a respeitar o meio ambiente4. 

 

Ao percorrer algumas das principais produções da Disney, o pesquisador Whitley 

procurou comprovar a tese de que os filmes lançados nos últimos 70 anos são um puro 

instrumento de educação ambiental. 

Coube também a Walt Disney criar uma série de ingredientes que se tornariam 

padrões a partir de então, em todas as suas produções: os doze princípios fundamentais da 

animação. São eles: “a) comprimir e esticar; b) antecipação; c) encenação; d) animação 

seguida e pose a pose; e) continuidade e sobreposição da ação; f) aceleração e desaceleração; 

g) arcos; h) ação secundária; i) temporização; j) exageração; k) desenho volumétrico; e l) 

apelo” (THOMAS; JOHNSTON, 1981, apud CRUZ, 2006, p.34). A combinação desses 
                                                
4 RODRIGUES, Vivian. A Consciência Ambiental da Disney. Disponível em:  
<http://www.dialogosuniversitarios.com.br/pagina.php?id=2285> Acesso em: 01 jun. 2009. 
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princípios, que surgiram gradualmente, garantiria a audiência da plateia com a conquista de 

movimentos mais convincentes e de boa qualidade, angariando carisma aos personagens.  

Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, a Disney começou a mudar os rumos de 

animações. Segundo o autor Maia (2007), ela passou a produzir desenhos para o Exército, 

Marinha e Aeronáutica. Esses desenhos abordavam temas e estratégias militares, o que 

acarretou desinteresse do público e o fracasso das produções. Os desenhos perderam força, e, 

após o término da guerra, em 1946, tem início a crise nos estúdios da Disney.  

Mas a herança das histórias infantis dos estúdios Disney trouxe diversos seguidores, 

no decorrer dos anos. “Por baixo de sua fileira de chavões, de lugares-comuns como ‘o que 

importa é a beleza interior’ ou ‘siga seu coração’, Disney pôs sutilezas e inovações que o 

levam além da arte como mera fantasia moralizante” (PIZA, 2009, p.1).  

Porém, Walt Disney faleceu em 1966, aos 65 anos, vítima de câncer, e não pode 

testemunhar os avanços que a animação ainda teria no decorrer das próximas décadas, com o 

advento do computador no uso na animação, o que trabalharemos no próximo título. 

 

3.2 ANIMAÇÃO POR COMPUTADOR 

 

A partir de agora, abordaremos o desenvolvimento técnico-científico e artístico, 

advindo da computação gráfica nas animações.  

  A definição do termo computação gráfica, de acordo com Lucena Júnior (2005) apud 

Isaac V. Kerlow e Judson Rosebush (1994), é “a arte e a ciência em que o computador é 

incorporado no processo de criação e apresentação visual” (LUCENA JÚNIOR, 2005, p.162). 

Ou seja, a realização da animação por computador. Para a pesquisadora Patricia Maria Borges 

Vicente, a computação gráfica “é um recurso que permite que um filme seja concretizado com 

mais velocidade, disponibilizando uma multiplicidade de recursos até mesmo capaz de 

reproduzir com perfeição a maioria das técnicas de animação” (VICENTE, 2003, p.5). Por 

fim, na visão de Marcos Ismael Maia Junior, a animação 3D é “a junção do conceito de 

animar em um ambiente virtual e simula a realidade, baseando em coordenadas, eixos e 

linhas, é possível construir um objeto, modelar uma personagem, realizar movimento e imitar 

texturas” (MAIA, 2007, p.8). 

Os primeiros computadores surgiram em virtude da Segunda Guerra Mundial, para 

atender o mercado bélico americano e europeu. Essas máquinas enormes serviam para 

“calcular posições de aviões e mísseis, com rapidez suficiente para interceptá-los, decifrar 

códigos secretos alterados diariamente e até auxiliar no projeto de mísseis e aeronaves, 
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embora sem nada relacionado a trabalho gráfico” (LUCENA JÚNIOR, 2005, p.181). Por ter 

servido como instrumento estratégico, durante muito tempo, o computador ficou restrito ao 

uso de poucos, impedindo a disseminação mais rápida pelo mundo. 

A década de 1950 verá o desenvolvimento das linguagens e a implementação da 

informação no computador.  

 
Mas os cientistas e engenheiros ainda desconheciam o potencial que a computação 
poderia ter no meio artístico. Já os artistas estavam interessados no avanço 
tecnológico e o que aquilo poderia trazer em termos de novas configurações visuais 
e automatização do movimento. O problema era que se os animadores ou artistas se 
dedicassem a aprimorar as tecnologias digitais, mudariam completamente o foco e 
deixariam sua arte (VITA, 2007, p.9). 
 

 

Embora já houvesse a presença de vários dispositivos, como monitor, caneta óptica e 

scanner (procedimentos de entrada e saída de informação ao computador), esses eram muito 

precários, pois não foram desenvolvidos com propósitos de trabalhos artísticos. Na década de 

1950, John Whitney constrói o primeiro equipamento com fins artísticos, para realizar os 

primeiros filmes com o auxílio de um computador. Todavia, essas animações eram formas 

abstratas e tipográficas, a exemplo da abertura de Um Corpo que Cai (Vertigo, 1958 de Alfred 

Hitchcock). 

Vale lembra que a computação gráfica não gerará uma nova expressão de arte, mas 

chegará como uma opção técnica a mais para contribuir com o artista do desenho, da pintura, 

do cinema e da animação. “[...], fazendo parte de grandes sistemas já clássicos de expressão, 

há muito estabelecidos, e não, em si, constituindo uma nova arte” (LUCENA JÚNIOR, 2005, 

p.205). 

Em meados aos anos 1960, segundo o Diretor de Produção Digital da Walt Disney 

Company, Isaac V. Kerlow (2004), o uso do computador na criação de projetos artísticos foi 

visto com maus olhos pela maioria dos artistas, críticos e espectadores, que consideravam que 

os projetos artísticos ficariam “muito frios”. Um preconceito sobre a tecnologia surgiu no 

século XIX, quando as máquinas foram introduzidas em grande escala para o mundo 

industrial. Muitos artistas temiam a nova tecnologia, até que aprendessem a usá-la e tornarem-

se criativos com ela. Durante a década de 1960, o impacto e a influência dos computadores na 

animação e na imagem, podem ser comparados ao impacto que a fotografia teve sobre as artes 

visuais do século XIX.  
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Os computadores têm sido utilizados para criar imagens desde a década de 1950, 

entretanto, as primeiras experiências artísticas com o sistema não se realizaram até os anos 

1960. 

Na década de 1960, as técnicas básicas de animação passam por uma fase de intensa 

descoberta e experimentação. Para Kerlow (2004), a computação gráfica estava voltada para o 

estudo científico. As primeiras imagens computadorizadas foram realizadas em laboratórios, 

em parceria com universidades, sob a responsabilidade de cientistas sem fundamento artístico. 

Entre 1959 e 1965, começam a aparecer máquinas com preço e velocidade 

compatíveis com projetos gráficos. O objetivo da animação era chegar o mais próximo 

possível das imagens do real. A principal diferença entre a animação tradicional e a animação 

digital está no fato de a segunda poder simular os fenômenos da natureza, chegando o mais 

próximo possível do real. “Foi essa característica de visualizar situações impossíveis de 

representar de outra maneira que deu partida ao desenvolvimento da animação 

computadorizada” (LUCENA JÚNIOR, 2005, p.239). Enfim, as duas maiores novidades da 

computação gráfica estavam estabelecidas: a simulação e a interação em tempo real (sendo os 

jogos eletrônicos o melhor exemplo disto). 

 
Foi somente na década de 60 que surgiram computadores digitais que permitiam o 
uso da produção artística, ainda que precária. Essa foi a época em que os artistas 
começaram a questionar a tecnologia como forma de fazer arte. Alguns viam como 
algo muito impessoal, portanto, o oposto dela, que deveria ser a expressão do 
próprio artista (VITA, 2007, p.9-10). 

 

O acesso da linguagem da programação aos artistas favoreceu-lhes a liberdade de 

criação, não ficando mais dependentes de programadores. Esses sistemas de animação 

interativos que apareceram no final da década de 60 resultaram em conquistas importantes. 

“Embora em fase muito experimental e contando com as já conhecidas deficiências de 

hardware, vão proporcionar o início da difusão da animação computadorizada nas duas mídias 

de massa: o cinema e a televisão” (LUCENA JÚNIOR, 2005, p.250). 

A computação gráfica ganhou bases mais resistentes nos anos 70. Muitas das técnicas 

básicas utilizadas, ainda hoje, foram formuladas durante esta década. Conforme Kerlow 

(2004), a rápida evolução dos microcomputadores, memórias de maior capacidade e preços 

mais acessíveis de produção, contribuíram para a popularização dos gráficos gerados por 

computador, principalmente, sob a forma de jogos de vídeo. 

Nesse período, o advento da computação gráfica foi visto com frequência nos filmes 

ao vivo. Grandes diretores como Steven Spielberg e George Lucas passaram a dominar as 
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técnicas dos efeitos especiais, principalmente, em filmes como Guerra nas Estrelas e Contatos 

Imediatos do Terceiro Grau, ambos de 1977. 

Em 1979, George Lucas monta seu próprio departamento de computação gráfica, em 

sua produtora LucasFilm, para produção de efeitos especiais – Industrial Light and Magic 

(IL&M). Ele contrata os melhores profissionais da computação gráfica para trabalhar na nova 

empresa.  

A década de 1980 caracterizou sua importância, uma vez que foi constatado o 

surgimento de produções visuais concebidas, por meio do computador com elementos 

expressivos que as qualificaram como arte feita digitalmente para o cinema. Assim, “[...] a 

arte vai emergir [...], pelo aperfeiçoamento e acessibilidade dos artistas às tecnologias 

desenvolvidas nos anos 1970, que, enfim, irão permitir a transposição, para a computação 3D, 

dos princípios artísticos tradicionais formais e mecânicos: a linguagem da arte” (LUCENA 

JÚNIOR, 2005, p.345). 

Faltava ainda a maior surpresa que viria no seguimento do hardware: o lançamento do 

IBM Personal Computer (PC), em 1981, e a chegada do Apple Macintosh, em 1984, fato que 

beneficiou, principalmente, as empresas pequenas e os indivíduos.  

Com a disponibilização de softwares que apresentavam interfaces mais “amigáveis” e 

um custo mais acessível, a computação gráfica não ficaria mais restrita aos especialistas em 

informática.  

Sendo assim, notamos momentos diferentes para a animação, através de recursos 

digitais:  

 
[...] um período pioneiro, de grande esforço científico, em que se estabelecem 
conceitos gráficos digitais (modelagens, mapeamentos, iluminação, técnicas de 
render, modelos de cor, sistemas de animação, etc.) e cujo ápice artístico é o filme 
de longa metragem Tron (Walt Disney, 1982); e a etapa seguinte de adaptação, 
aprimoramento, que tem início com a disponibilização para o mercado de programas 
comerciais de animação 3D (Wavefront, 1984), cujas conseqüências estão melhor 
representadas no filme de longa metragem brasileiro em animação 3D Cassiopeia 
(Clóvis Vieira, 1996), totalmente gerado no computador e utilizando a popular 
plataforma PC – embora os anos 1980 também formem, ao lado das décadas de 
1960-1970, a fase das tecnologias fundamentais da computação gráfica (LUCENA 
JÚNIOR, 2005, p.159). 

 

O longa Tron, lançado pela Disney em 1982, embora tenha fracassado nas bilheterias, 

foi o primeiro a utilizar grandes sequências, totalmente produzidas com a computação gráfica 

e também representou a primeira grande demonstração da arte através dessa técnica. Já em 

1988, a Disney estreia um dos grandes sucessos do cinema: Uma cilada para Roger Rabbit, 
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produzido em colaboração com o diretor Steven Spielberg, longa-metragem que contava com 

a perfeita sincronia entre personagens reais e animados. 

No interior da IL&M, foi construído um sistema de animação denominada de Pixar 

Image Computer, que, em 1986, com o desmembramento desta divisão, passaria a se chamar 

de Pixar. 

 
[...] inicialmente como uma divisão da Lucasfilm, que lançou em 1984 o filme The 
Adventures of Andre & Wally B. Em 1986 Steve Jobs (co-fundador da Apple Inc.) 
comprou o estúdio e no mesmo ano lançou Luxo Jr., tendo uma lâmpada como 
personagem principal que se tornou parte da vinheta de apresentação da Pixar. Luxo 
Jr., assim como todas as produções do estúdio, é uma animação 3D e foi um dos 
primeiros indícios de que era possível passar sentimento e construir um personagem 
marcante através da computação gráfica (VITA, 2007, p.10-11).  

 

Como poderemos comprovar na década seguinte, a Pixar se consolidaria como a maior 

empresa de animação por computação gráfica dos Estados Unidos. 

Um dos nomes mais festejados nos anos 1980 é o de John Lasseter, que, em 1987, 

apresentou um trabalho explicando como os princípios fundamentais da animação poderiam 

ser adaptados à animação computadorizada em 3D. Os dois pontos mostrados por este 

princípio são “a filosofia hierárquica da construção por camada e o foco não no problema de 

simplesmente obter o movimento, mas em como esse movimento é executado pelo 

personagem animado” (LUCENA JÚNIOR, 2005, p.387). Este novo campo visando 

automação do movimento representa o último grande obstáculo enfrentado pela animação nos 

anos 1980.  

No próximo subcapítulo, falaremos de um dos maiores expoentes da animação por 

computador, surgido nos anos 1980, e, hoje, referência mundial na área: a Pixar Animation 

Studios.  

 

3.3 PIXAR ANIMATION STUDIOS 

 

   A trajetória da Pixar Animation Studios iniciou nos anos 1980, com curtas 

experimentais. O primeiro curta foi lançado em 1984: The Aventures of Andre and Wally B. 

Mas as conquistas expressivas deste primeiro deram origem ao segundo - Luxo Jr., que, em 

1986, “foi o primeiro filme de animação computadorizada 3D a obter reconhecimento fora da 

comunidade de computação gráfica, aclamada por críticos e artistas por suas virtudes 
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cinematográficas” (LUCENA JÚNIOR, 2005, p.432). Tanto que a luminária protagonista se 

tornou o símbolo da Pixar, e o filme faturou o Urso de Prata no Festival de Berlim5.  

Em seguida, veio o curta Tin Toy (1988) que deu o primeiro Oscar para o estúdio, 

servindo de base para Toy Sory. Outros curtas do estúdio que marcaram presença no Oscar 

foram: O Jogo do Gari (1997), Para os Pássaros (2000), Pular (2003), A Banda de um Homem 

Só (2005), Quase Abduzido (2006) e Presto (2008). 

A Pixar se consolidou nos anos 1990, com o sucesso do longa Toy Story, lançado em 

22 de novembro de 1995. O filme, resultado de nove anos de realizações criativas e técnicas, 

foi aclamado pela crítica e público, gerando 362 milhões de dólares em bilheteria mundial. 

Toy Story, dirigido por John Lasseter, recebeu um Oscar Especial por ser considerado o 

primeiro longa-metragem de animação totalmente feito em computação gráfica. 

           Em maio de 1991, a Pixar selou um acordo com a Walt Disney Pictures, para 

desenvolver e produzir longas-metragens animados por computador. A Pixar produzia, a 

Disney comercializava e distribuía os longas.  Este acordo vinha sendo renovado até 2005. 

Em 24 de janeiro de 2006, a Pixar entrou em concordata com a Walt Disney Company, para 

fundir as duas companhias.  A operação foi aprovada pelos acionistas de ambas as empresas, e 

a fusão se tornou efetiva em 5 de maio de 2006.  A Pixar é hoje uma subsidiária da The Walt 

Disney Company6.  

Atualmente, a Pixar coleciona um total de 16 curtas-metragens e 10 longas, todos 

produzidos em animação gráfica por computador. Dentre os maiores sucessos, além de Toy 

Story (1995), estão Monstros S.A. (2001), Procurando Nemo (2003), Os Incríveis (2004), 

Carros (2006), Ratatouille (2007), WALL-E (2008) e UP (2009). 

Uma das provas da qualidade dos filmes da Pixar pode ser comprovada pelo fato de 

que todos seus longas terem sido indicados ao Oscar, com exceção de Vida de Inseto (1998), 

apesar de que, à época, ainda não existia a categoria de Melhor Animação, criada apenas em 

2001. 

Embora os longas da Pixar apresentem temáticas tão diferentes entre si, há um ponto 

em comum em todos eles: além de terem uma estética extraordinariamente bem apurada, são 

as narrativas bem amarradas e genialmente criativas que conseguem não apenas ganhar 

prêmios e conquistar a crítica, mas emocionar as mais diferentes platéias do mundo inteiro. 

                                                
5 Um dos mais importantes festivais de cinema anual da Europa e do mundo. Os prêmios são chamados de Urso 
de Ouro e Urso de Prata sendo que o urso é o símbolo de Berlim. 
6 PIXAR Animation Studios. Pixar. Disponível em: <http://www.pixar.com/> Acesso em: 28 maio 2009. 
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Isso prova mais uma vez que a animação por computador, em si só, não faz milagres e nem 

atrai o público se não tiver uma boa história para ser contada.  
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4 ANÁLISE FÍLMICA 

 

Cada filme possui diferentes significados, opiniões e interpretações. Ao analisar uma 

obra audiovisual qualquer, o examinador deve ficar atento a algumas características 

específicas, conforme destacaremos neste capítulo.   

Analisar um filme tem seus desafios. De acordo com Goliot-Lété e Vanoye (1994), 

diariamente, somos atingidos por uma imensa gama de imagens, consumindo-as facilmente e 

de maneira tão espontânea, que até esquecemos que elas são fruto de várias manipulações, 

muitas vezes, complexamente elaboradas. A tarefa do analisador seria a de “reforçar o 

deslumbramento do espectador, quando merece ficar maravilhado, mas tornando-o um 

deslumbramento participante” (GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 1994, p.13). Ou seja, o analista 

deve tentar identificar o que está bem visível aos olhos de qualquer espectador, intervir com 

sua subjetividade na obra, e “ler nas entrelinhas”. A análise de um filme não é uma tarefa 

fácil, exige paciência e muita atenção, pois, segundo Goliot-Lété e Vanoye (1994) “analisar 

um filme não é mais vê-lo, é revê-lo e, mais ainda, examiná-lo tecnicamente” (p.12). Ao 

desmembrá-lo, possibilita-nos “que se descubram detalhes do tratamento da imagem e do som 

[...] que aumentam o prazer a cada vez que se revê a obra” (GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 

1994, p.12). Para complementar a tarefa de analisar um objeto fílmico, destacamos: 

 
Analisar um filme ou um fragmento é, antes de tudo, no sentido fictício do termo, 
assim como se analisa, por exemplo, a composição química da água, decompô-lo em 
seus elementos constitutivos. É despertar, descosturar, extrair, separar, destacar e 
denominar materiais que não se percebem isoladamente “a olho nú”, pois se é 
tomado pela totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico para “desconstruí-lo” e 
obter um conjunto de elementos distintos do próprio filme. Através dessa etapa, o 
analista adquire certo distanciamento do filme. Essa desconstrução pode 
naturalmente ser mais ou menos aprofundada, mais ou menos seletiva segundo os 
desígnios da analise (GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 1994, p.15). 
 

Uma das maiores magias que o cinema proporciona ao espectador é a possibilidade 

desse testemunhar acontecimentos passados ou futuros, que, na maioria das vezes, seria 

impossível de participar. O espectador pode assistir a um filme, supostamente sabendo como 

foram os últimos dias de Jesus Cristo na terra, ou, então, vivenciar uma projeção do futuro 

com naves espaciais viajando pela galáxia. Isso tudo, dá-se através de cenários muito fiéis ao 

real, de maquiagens bem feitas, de efeitos especiais, ou em 3D (como as animações), além, é 

claro, de narrativas bem construídas e adaptadas para estes contextos.  
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Com o recuo dos anos, as reconstituições históricas conhecidas como as mais exatas, 
as projeções futuristas mais ousadas carregam a marca evidente de seu contexto de 
produção, fenômeno tanto mais forte no cinema quanto este é tributário de uma 
tecnologia pesada e complexa: aparelhos de gravação, películas, técnicas de 
montagem, de mixagem, de projeção [...] (GOLIOT-LÉTÉ ; VANOYE, 1994, p.55). 

 

Sobre as narrativas fílmicas, os mesmos autores afirmam que “é a narrativa que 

permite que a história tome forma [...]. Contá-la com palavras, oralmente ou por escrito, já é 

colocá-la em narrativa. Uma sinopse é uma narrativa, um roteiro também, assim como um 

simples resumo” (GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 1994, p.41). Além disso, um filme exige 

basicamente do expectador que ele se identifique com o protagonista da história, que obtenha 

sua simpatia, que sinta emoção com os determinados papéis: afeição com o protagonista e 

seus companheiros e rejeição pelos seus inimigos.  

Para Aumont (1993), “a narrativa é definida [...] como conjunto organizado de 

significantes, cujos significados constituem uma história [...] que deve se desenrolar no tempo 

– tem, pelo menos na concepção tradicional, duração própria [...]” (AUMONT, 1993, p.244). 

Uma narrativa fílmica é uma história que se desenrola num tempo determinado.  

Voltando aos conceitos de Goliot-Lété e Vanoye (1994), o analista deve também saber 

que, em um filme, independente de seu objetivo (criticar, distrair, denunciar), a sociedade 

mostrada não é a real, visto que se refere a uma encenação. Ou seja: 

  
[...] o filme opera escolhas, organiza elementos entre si, decupa no real e no 
imaginário, constrói um mundo possível que mantém relações complexas com o 
mundo real: pode ser em parte seu reflexo, mas também pode ser sua recusa 
(ocultando aspectos importantes do mundo real, idealizado, ampliando certos 
defeitos, propondo um “contramundo” etc.). Reflexo ou recusa, o filme constitui um 
ponto de vista sobre este ou aquele aspecto do mundo que lhe é contemporâneo. 
Estrutura a representação da sociedade em espetáculo, em drama (no sentido geral 
do termo), e é essa estruturação que é objeto dos cuidados do analista (GOLIOT-
LÉTÉ; VANOYE, 1994, p.56).  

 

O analista deve ver a obra fílmica como representação do real. Os personagens e seus 

dramas, embora encenados na tela, são projeções de episódios vivenciados por nós, por 

alguém que conhecemos, ou então pelo simples fato de que isso poderia acontecer conosco. 

Sobre o estudo do roteiro, de acordo com Goliot-Lété e Vanoye (1994), às vezes, 

“referem-se a modelos estruturais, a grandes esquemas narrativos oriundos do patrimônio 

universal, suporte de conteúdos simbólicos e até míticos” (p.62). O que guiará uma história 

fílmica é um roteiro, onde estarão descritas as cenas e os diálogos que comporão a obra. Para 

termos um entendimento mais detalhado sobre o assunto, destacamos: 
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[...] o roteiro estrutura uma narrativa (uma seqüência lógica de eventos, de relações 
entre personagens, de conflitos, um conjunto de informações a serem distribuídas 
pelo filme para garantir a compreensão e a verossimilhança) e uma progressão 
dramática (de acordo com as regras de alternância entre tempos fortes e tempos 
fracos e as da progressão contínua da tensão até o desenlace, passando pelo 
“clímax”) (GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 1994, p.63). 
 

A construção de um roteiro para o cinema parte de uma ideia que é desenvolvida, 

organizada e editada. Ele servirá no set de gravação, para guiar o diretor (apontando planos e 

enquadramentos), elenco (diálogos) e produção (objetos cênicos, maquiagem, equipamentos). 

No caso das animações, com o auxílio de softwares e computadores de ponta, o roteiro será 

seguido, visando chegar ao resultado que o diretor espera, de acordo com suas interpretações 

(seu ponto de vista) sobre a história. 

 

4.1 UMA REFLEXÃO SOBRE O CINEMA  

 

Partindo do princípio de que tudo no cinema é fictício, ou seja, o cinema não é o real, 

mas uma imitação dele, o pesquisador Julio Cabrera (2006) avalia-o como sendo “uma 

autêntica fábrica de ilusões, de malabarismos, de engenhocas, efeitos visuais” (CABRERA, 

2006, p.36), sendo assim, de que maneira o cinema pode ter um compromisso com a verdade 

universal? Para responder a esta questão, destacamos o seguinte fragmento:  

 
No caso do cinema, a pretensão de verdade e universalidade se dá por meio de um 
impacto emocional. Trata-se de uma verdade “impingida”, por assim dizer. Um 
filme é um golpe [...], não um aviso sóbrio ou uma mensagem civilizada. Suas 
imagens entram pelas entranhas e daí vão ao cérebro, e precisamente por isso têm 
maior probabilidade de ir direto ao ponto principal, mais do que um sóbrio texto 
filosófico ou sociológico (CABRERA, 2006, p.38). 

 

Se o cinema é uma encenação do real, ele pode contribuir para o bem comum de toda a 

humanidade, através do impacto emocional contido em suas histórias, fazendo com que as 

pessoas tenham mais compaixão com o próximo e se comovam ao se “verem na tela”. Dessa 

maneira, o público pode se emocionar com temas cotidianos de suas vidas, como o sequestro 

de um parente, ou da morte de um ente querido, um pedido de casamento, ou um perdão 

aceito.  

“O real é sempre o referente da construção imaginária do mundo, mas não é o seu 

reflexo ou cópia” (PESAVENTO, 2003, p.47). O imaginário remete à vida cotidiana dos 

homens, e também envolve utopias e elaborações mentais que pensam sobre coisas que 

concretamente não existem. 
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Além disso, Cabrera (2006) destaca que “é preciso tentar ver o cinema fora dos 

quadros do escapismo para colocá-lo nos da reflexão” (p.47). Ou seja, a emoção de uma 

história não distrai o espectador, mas conscientiza e desperta atenção, de forma que “nos 

afundam numa realidade penosa ou problemática, como as palavras escritas talvez não 

consigam fazer” (CABRERA, 2006, p.47).  

O impacto emocional que o cinema desperta é indispensável para a eficiência 

cognitiva do conceito-imagem. Isso se deve através de algumas técnicas cinematográficas 

como a pluriperspectiva, a manipulação de tempos e espaços e ao corte cinematográfico. A 

pluriperspectiva é a capacidade que o cinema tem de saltar “da primeira pessoa (a que vê ou 

sente o personagem), para a terceira (o que vê a câmara), e também para outras pessoas ou 

semipessoas que o cinema é capaz de construir, chegando ao fundo de uma subjetividade” 

(CABRERA, 2006, p.31). A história de um longa-metragem pode provocar, de acordo com a 

subjetividade de cada indivíduo que assiste a obra: arrepios, sustos, comoção, paixão, alegria 

ou raiva. Mexerá com as pessoas, de acordo com o que elas já vivenciaram, ou seja, 

identificará suas qualidades nos heróis do filme, enquanto destinará à figura do inimigo/vilão 

os seus defeitos ou o que despreza em outras pessoas.  

 Em segundo lugar, destaca-se a “infinita capacidade do cinema de manipular tempos 

e espaços, de avançar e retroceder, de impor novos tipos de espacialidade e temporalidade 

como só o sonho consegue fazer” (CABRERA, 2006, p.32).  Em outras palavras, somente o 

cinema consegue reproduzir com perfeição, em tempo determinado, que o espectador possa 

vivenciar momentos futuros e passados de uma mesma história (pode ser flashbacks). Ou 

então, levar o público a lugares e tempos que jamais poderá ir ou presenciar.  

Por fim, “o corte cinematográfico, a pontuação, a maneira particular de conectar cada 

imagem com a anterior, a sequência cinematográfica, a montagem de cada elemento, o 

fraseado cinematográfico” (CABRERA, 2006, p.32). O que caracteriza basicamente o cinema 

é o movimento das imagens, caso contrário, seriam apenas fotografias, ou seja, a junção de 24 

quadros de fotogramas por segundo é que dão a impressão de movimento. O corte 

cinematográfico tem a função de juntar um plano de câmera a outro, uma cena à outra, e 

assim sucessivamente. Além disso, convém destacar que a edição também é um elemento 

fundamental para imprimir o ritmo na trama de um filme.   

“A imagem possui uma função epistêmica, de dar a conhecer algo, uma função 

simbólica, de dar acesso a um significado, e uma estética, de produzir sensações e emoções ao 

espectador” (PESAVENTO, 2003, p.87). Embora também sejam utilizados pela literatura e 
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filosofia os conceitos-imagem, é no cinema que a impressão da realidade é mais plausível. 

Observamos assim, no seguinte trecho: 

 
O que o cinema proporciona é uma espécie de “superpotencialização” das 
possibilidades conceituais da literatura ao conseguir intensificar de forma colossal a 
“impressão da realidade” e, portanto, a instauração da experiência indispensável ao 
desenvolvimento do conceito, com o conseqüente aumento do impacto emocional 
que caracteriza. Certamente nada disso descarta [...] a possibilidade de que um leitor 
de literatura tenha a sensibilidade adequada para se impressionar 
extraordinariamente com o que lê, com a mesma eficácia emocional do cinema 
(CABRERA, 2006, p. 28). 
 

Tanto o cinema como a literatura tem sua importância, sendo que nenhuma é superior 

ou inferior à outra, pelo contrário, elas até se complementam, visto que ao ler um livro o leitor 

é que tem que imaginar o que lê. Ao assistir um filme, as imagens já estão formadas, cabendo 

ao espectador se emocionar e refletir sobre elas.  

Há três possíveis leituras de um filme, de acordo com Cabrera (2006, p.45-46): as 

leituras sociológicas, psicanalítica e semiológica. As abordagens psicanalíticas “tratam o 

filme como se fosse um sonho a ser interpretado. Parte-se da ideia do caráter alucinatório do 

cinema [...]” Já a abordagem semiológica, caracteriza-se por “afirmar que o cinema pode ser 

filosófico, cunhando conceitos de certo tipo, tem relação com o fato de que o cinema utiliza 

determinado tipo de signos.” Já para Aumont (1993), a semiologia tem relação com a 

imagem, onde “diversos códigos são mobilizados, alguns quase universais (os que resultam da 

percepção), outros, relativamente naturais, porém, já mais estruturados socialmente [...] e 

outros, ainda, totalmente determinados pelo contexto social” (p.250). 

O cinema, segundo Cabrera (2006), não deve excluir o elemento “diversão”, enquanto 

ligado ao impacto sensível. Assim, destacamos: 

 
Habitualmente este elemento é excluído como “desvio” do que filosoficamente o 
filme pretendia demonstrar. “De qualquer forma, se olharmos bem, é totalmente 
impossível encontrar um filme que somente “divirta”, que não diga absolutamente 
nada sobre o mundo e o ser humano”. A questão é cultivar a capacidade de lê-lo 
filosófico - conceitualmente. Filmes como os de Spielberg são ao mesmo tempo, 
divertidos e filosóficos, e filosóficos na estrita medida em que são divertidos 
(CABRERA, 2006, p.46).   
 

Acreditamos que cinema é entretenimento, acima de tudo, que é um tempo que as 

pessoas podem dedicar à distração e à diversão. Porém, a maioria dos filmes apresenta algum 

ensinamento, ou deixa uma mensagem ao espectador, às vezes, esta mensagem não é positiva, 

diferente da maioria dos filmes infantis que sempre deixam um aprendizado ou uma lição.  
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Desta forma, grande parte das obras cinematográficas cumpre com a obrigação de divertir e 

de fazer pensar sobre questões referentes a nós mesmos ou à humanidade. 

Se o homem é um ser questionador, os mitos tentam explicar a origem e a causa das 

coisas.  

 

4.2 OS MITOS 

 

Os mitos sempre fizeram parte da vida humana, desde a época das cavernas, 

antiguidade grega e romana, e ainda se fazem presente nos dias atuais. A seguir, destacamos 

um trecho de Joseph Campbell (1995), definindo mito. 

 
Mitos são histórias de nossa busca da verdade, de sentido, de significação, através 
dos tempos. Todos nós precisamos contar nossa história, compreender nossa 
história. Todos nós precisamos compreender a morte e enfrentar a morte, e todos nós 
precisamos de ajuda em nossa passagem do nascimento à vida e depois à morte. 
Precisamos que a vida tenha significação, precisamos tocar o eterno, compreender o 
misterioso, descobrir o que somos (CAMPBELL, 1995, p.5). 
 

O ser humano é um contador de histórias, porque alguém o ensinou a ser assim, ou 

seja, ele necessita ser amparado e amparar, através das palavras que o ajudam a entender e 

suportar a vida de forma pacífica. 

Sobre a importância de conhecer os mitos, o autor ainda destaca que, ao lê-los, o 

homem volta-se para o seu interior e começa a entender a mensagem dos símbolos. “O mito o 

ajuda a colocar a mente em contato com a experiência de estar vivo” (CAMPBELL, 1995, 

p.6). 

Embora as histórias dos mitos pareçam bem diferentes de um lugar para outro, são as 

mesmas, em qualquer parte do mundo. Isso ocorre porque são universais, porém, adaptadas de 

acordo com as diferentes culturas. Sobre mitologia, destacamos: 

 
A mitologia tem muito a ver com os estágios da vida, as cerimônias de iniciação, 
quando você passa da infância para a responsabilidade do adulto, da condição de 
solteiro para casado. Todos esses rituais são ritos mitológicos. Todos têm a ver com 
o novo papel que você passa a desempenhar, com o processo de atirar fora o que é 
velho para voltar com o novo, assumindo uma função responsável (CAMPBELL, 
1995, p.12). 

 

Os mitos fazem parte da vida do homem, há inúmeras gerações, e são necessárias 

porque implicam em mudança, em renovação. Um bom exemplo é a comemoração da virada 
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do ano, onde se segue um ritual: vestir-se de branco, beber champanhe, fazer a contagem 

regressiva, abraçar a família, com a promessa de que se terá um ano melhor que o anterior. 

Mais adiante, Campbell (1995), ao ser questionado sobre quais mitos incorporarão a 

máquina no novo mundo, aponta que, dentre outros, as aeronaves, que estão ligadas 

diretamente com a imaginação e com a libertação da Terra. Semelhante aos pássaros, “um 

símbolo de libertação do espírito em relação a seu aprisionamento à Terra, assim como a 

serpente simboliza o aprisionamento à Terra. A aeronave desempenha esse papel hoje” 

(CAMPBELL, 1995, p.19). 

Após compreendermos a definição de mito, que, segundo o dicionário7 são “fábulas 

que relatam a história dos deuses”, somos instigados a saber o que é um deus? Esta resposta 

também nos é dada por Campbell (1995), quando define: “um deus é a personificação de um 

poder motivador ou de um sistema de valores que funciona para a vida humana e para o 

universo” (CAMPBELL, 1995, p.24). E conclui que “os mitos são metáforas da 

potencialidade espiritual do ser humano, e os mesmos poderes que animam nossa vida 

animam a vida do mundo” (CAMPBELL, 1995, p.24). Dessa maneira, assinala que há duas 

espécies diferentes de mitologia: a primeira relaciona o homem à própria natureza e com o 

mundo natural de que faz parte. Em segundo, há a mitologia estritamente sociológica, que liga 

o homem a uma sociedade em particular. “Você não é apenas um homem natural, é membro 

de um grupo particular” (CAMPBELL, 1995, p.24-25). 

O novo mito do nosso tempo, de acordo com Campbell (1995), compreenderá o que 

“fala do planeta” e de todas as pessoas que vivem nele. E lidará com as mesmas questões que 

os mitos vêm lidando, como “o amadurecimento do indivíduo, da dependência à idade adulta, 

depois à maturidade, à morte; e, então, com a questão de como se relacionar com esta 

sociedade e como relacionar esta sociedade com o mundo da natureza e com o cosmos” 

(CAMPBELL, 1995, p.33). Para resumir, o autor acredita na união entre todos os continentes 

do planeta, na igualdade entre toda a sociedade mundial, como se fossem um único grupo 

gigantesco, dessa forma, destaca que “quando a Terra é avistada da Lua, não são visíveis, 

nela, as divisões de nações ou Estados. Isso pode ser, de fato, o símbolo da mitologia futura” 

(CAMPBELL, 1995, p.34). 

Ao chegar ao conceito de herói, Campbell (1995) afirma ser aquele que sacrifica a 

própria existência por algo maior que ele mesmo. A grande jornada do herói começa com o 

protagonista sentindo falta de algo em sua rotina social, ou algo que lhe foi usurpado. Ele 

                                                
7 Dicionário de Português. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2002, p.337. 
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então parte numa aventura, diferente de tudo o que já viveu, em busca de recuperar algo que 

perdeu, ou para descobrir algum elixir. Na maioria das vezes, fecha-se um círculo, com a 

partida e o retorno. O mesmo autor ainda explica o mito do nascimento do herói, assegurando 

que todos nós somos heróis, logo que nascemos, pois já enfrentamos uma grande 

transformação física e psicológica, deixando de sermos seres aquáticos para adotarmos a 

qualidade de mamíferos que respiram o oxigênio do ar; que mais tarde precisaremos nos 

erguer sobre duas pernas. “É uma enorme transformação, e seria, certamente, um ato heroico, 

caso fosse praticado conscientemente. Existe também um ato heroico de parte da mãe, 

responsável por tudo isso” (CAMPBELL, 1995, p.132). 

O semioticista Roland Barthes (2001, p.131), define mito como “uma fala”, porém, 

não uma fala qualquer, “é um sistema de comunicação, uma mensagem.” O autor ainda afirma 

que tudo pode ser mito, pois o universo é muito sugestivo. Desse modo, destacamos: 

 
Esta fala é uma mensagem. Pode, portanto, não ser oral; pode ser formada por 
escritas ou por representações: o discurso escrito, assim como a fotografia, o 
cinema, a reportagem, o esporte, os espetáculos, a publicidade, tudo isso pode servir 
de suporte à fala mítica. O mito não pode definir-se nem pelo seu objeto, nem pela 
sua matéria, pois qualquer matéria pode ser arbitrariamente dotada de significação 
[...] (BARTHES, 2001, p.132). 
 

Para o autor, o cinema, que é nosso objeto de estudo, é, também, considerado uma 

fala, visto que se trata de uma mensagem comunicada a um grande público, e que contém em 

sua narrativa muitos simbolismos míticos. 

Campbell (1995) destaca em seus estudos de mitologia que há um “padrão uniforme 

de aspirações e pensamento humanos” (p.137), algo que temos em comum, vivido há milhões 

de anos no passado, ou que será vivido mesmo no futuro, o que chamou de “busca 

visionária”.  Embora muita gente pense que mitologia seja algo ultrapassado e que não merece 

mais ser estudada, enganam-se, pois ela está presente, não apenas no cinema, onde inspira 

muitas histórias, através dos passos da jornada do herói, mas presente também em nossas 

vidas, como por exemplo, quando ainda jovens saímos das casas de nossos pais e vamos 

estudar longe deles, enfrentamos desafios. Após um tempo, conseguimos a formação, e temos 

que decidir entre arrumar um emprego perto dos pais ou ir para longe, arriscando mais. 

Ilustrando:  

 
Todas essas diferentes mitologias apresentam o mesmo esforço essencial. Você 
deixa o mundo onde está e se encaminha na direção de algo mais profundo, mais 
distante ou mais alto. Então atinge aquilo que faltava à sua consciência, no mundo 
anteriormente habitado. Aí surge o problema: permanecer ali, deixando o mundo 
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ruir, ou retornar com a dádiva, tentando manter-se fiel a ela, ao mesmo tempo em 
que reingressa no seu mundo social. Não é uma tarefa das mais fáceis 
(CAMPBELL, 1995, p.137). 

 

A tarefa do herói não é fácil, por ser aquele que abre mão de suas necessidades para 

lutar pelo benefício dos outros. O autor Cristopher Vogler (2006) lembra a origem grega da 

palavra herói “proteger e servir” (p.75), ou seja, em uma história, ele é o protagonista, e pode 

ser tanto homem como mulher. A verdadeira marca do herói não é a coragem ou a força, pois 

estas são vistas como características secundárias. Para sê-lo, deve-se ter uma disposição de 

sacrifício próprio pelo bem comum. Assim, destacamos: 

 
Na Antiguidade, faziam-se sacrifícios, inclusive de seres humanos, em 
reconhecimento do que as pessoas deviam ao mundo dos espíritos, aos deuses, ou à 
natureza, de modo a aplacar essas forças poderosas e santificar os processos da vida 
cotidiana. Mesmo a morte santificada, um ato santo (VOGLER, 2006, p.79). 

 

A jornada do herói, segundo Vogler (2006), através das ideias de Joseph Campbell, é 

uma espécie de roteiro comum para todas as histórias (filmes, contos, fábulas). Neste roteiro, 

estão distribuídos, ao longo dos três atos da narrativa, doze estágios, sendo: Mundo Comum, 

Chamado à Aventura, Recusa do Chamado, Encontro com o Mentor, Travessia do Primeiro 

Limiar, Testes, Aliados e Inimigos, Aproximação da Caverna Oculta, Provação Suprema, 

Recompensa, Resolução, Caminho de Volta, Ressurreição, por fim, o Retorno com Elixir.  

Durante esta jornada, figuram personagens que detêm individualidades que as 

definem, cada uma com uma importância diferente na história, são os Arquétipos.  

 

4.3 OS ARQUÉTIPOS 

 

Antes de embarcarmos para conhecer mais detalhadamente estes estágios da narrativa, 

convém entender um pouco sobre a concepção dos personagens da trama, os diferentes 

arquétipos de uma história. Conforme Vogler (2006), diz respeito às características 

psicológicas e físicas de cada indivíduo e sua importância na trama. Ou, ainda, “o psicólogo 

suíço Carl G. Jung empregou o termo arquétipos para designar antigos padrões de 

personalidade que são uma herança compartilhada por toda raça humana” (VOGLER, 2006, 

p.69). Também, “todo personagem representa uma função, toda função é compreendida por 

um arquétipo, que representa uma qualidade universal do ser humano” (MINETTI, 2008, 

p.10). Os arquétipos são essenciais em qualquer história, assim como nossa vida está repleta 

deles, embora de uma forma não tão explícita quanto à descrita a seguir:  
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Heróis que partem em busca de alguma coisa, arautos que os chamam à aventura, 
homens e mulheres velhos e sábios que lhes dão certos dons mágicos, guardiões de 
entrada que parecem bloquear seu caminho, companheiros de viagem que se 
transformam, mudam de forma e os confundem, vilões nas sombras que tentam 
destruí-los, brincalhões que perturbam o status quo e trazem um alívio cômico 
(VOGLER, 2006. p.69). 

 

Apesar dos diversos arquétipos, “tantos quantas são as qualidades humanas que podem 

ser dramatizadas numa história” (VOGLER, 2006, p.73), os mais comuns e mais úteis, 

segundo Vogler (2006) são: o Herói, o Mentor, o Guardião de Limiar, o Arauto, o Camaleão, 

o Sombra e o Pícaro. A composição dos arquétipos está expressa na Figura 01 abaixo. 

 
 
 

 
Figura 01: Os arquétipos. 

 
 
 
A figura do Herói apresenta qualidades universais como “o desejo de ser amado e 

compreendido, de ter êxito, de sobreviver, de ser livre” (VOGLER, 2006, p.77), para que a 

plateia possa “fundir-se” com o herói. Assim, “o propósito dramático do herói é dar à platéia 

uma janela para a história” (VOGLER, 2006, 76). O público precisa se identificar com o herói 

já no início do filme, para garantir sua simpatia e a motivação de acompanhar a narrativa até o 

desfecho.  
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As histórias nos convidam a investir no Herói uma parte de nossa identidade 
pessoal, enquanto dura a experiência. Em certo sentido, durante algum tempo, nós 
nos transformamos no Herói. Projetamo-nos na psique do Herói, vemos o mundo 
com seus olhos. Os Heróis precisam ter algumas qualidades admiráveis, para que 
queiramos ser como eles [...] mas também precisam ser seres humanos únicos, e não 
criaturas estereotipadas ou deuses metálicos, sem manchas e previsíveis (VOGLER, 
2006, p.77). 

 

Já a figura do Mentor é aquela que ensina, guia, aconselha ou protege o herói em sua 

jornada. “Da mesma forma que aprender é uma importante função do herói, ensinar ou treinar 

é uma função-chave do mentor. Sargentos, instrutores, professores, guias, avós (...) e todos 

aqueles que ensinam truques a um herói são manifestações desse arquétipo” (VOGLER, 2006, 

p.91). 

Por sua vez, o Guardião de Limiar na história refere-se aos obstáculos que o herói 

enfrenta no novo mundo. “Em cada portão de entrada a um novo mundo há guardiões 

poderosos defendendo esse limiar, ali colocado para impedirem a passagem e a entrada de 

quem não for digno (...) mas, se forem devidamente compreendidos, podem ser ultrapassados 

(...)” (VOGLER, 2006, p.103).  

O arquétipo do Arauto é aquele que faz o chamado à aventura, anuncia que algo vai 

mudar na rotina de mundo comum do herói. “Os Arautos fornecem motivação, lançam um 

desafio ao herói e desencadeiam a ação da história. Alertam o herói (e a platéia) para o fato de 

que a mudança e a aventura estão chegando” (VOGLER, 2006, p.111).  

A figura do Camaleão destaca-se por ser muito útil na narrativa e tem a função de 

trazer dúvida e suspense. “Os camaleões mudam de aparência ou de estado de espírito. Tanto 

para o herói como para o público, é difícil ter certeza do que eles são. Podem induzi-lo ao erro 

ou deixá-lo na dúvida, sua lealdade ou sinceridade estão sempre em questão” (VOGLER, 

2006, p.116). 

O arquétipo denominado Sombra representa o vilão ou o inimigo do herói na história. 

“A função da Sombra no drama é desafiar o herói e apresentar a ele um oponente à altura em 

sua luta. As sombras criam conflito e trazem à tona o que o herói tem de melhor, ao colocá-lo 

numa situação que ameaça sua vida” (VOGLER, 2006, p.124). 

Por fim, de acordo com Vogler (2006), o Pícaro representa os momentos cômicos da 

trama. São os personagens divertidos que conseguem extrair gargalhadas da plateia. O Pícaro 

justifica sua importância por servir como “alívio cômico” (VOGLER, 2006, p.130), pois a 

atenção da plateia no filme se reaviva com os momentos de gargalhadas. 

Depois que entendemos sobre os diferentes arquétipos, podemos, finalmente, embarcar 

nos passos da jornada do herói. As histórias, normalmente, são distribuídas em três Atos, 
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sendo o Primeiro destinado à apresentação dos personagens, do mundo em que eles se 

encontram, e o desafio que o herói irá enfrentar. No final deste Ato, o herói partirá de seu 

Mundo Comum, e, ao embarcar no Mundo Especial, dará início à aventura. Já no Segundo 

Ato, acontecerá o Conflito. O herói passará por Testes, conseguirá fortalecer “seu time” com 

Aliados e descobrirá Inimigos. Aqui, também terá que enfrentar a Provação, ao cruzar um 

Segundo Limiar. Porém, ao fim deste ato, ganha uma Recompensa, e enfrentará a perseguição 

do inimigo, no Caminho de Volta ao Mundo Comum. Ao chegar ao Terceiro Ato, o último da 

narrativa, a história será resolvida, acontecerá o desfecho. O herói cruzará o Terceiro Limiar, 

passará por um período de quase morte, definido como “Ressurreição”, e será transformado 

pela experiência que teve. Chegará, por fim, ao Mundo Comum, novamente, com uma 

conquista, o Elixir. Este Elixir beneficiará a si próprio ou a comunidade. 

 

4.4 OS ESTÁGIOS DA JORNADA 

 

A seguir, mostraremos os 12 estágios da jornada do herói para entendermos como os 

arquétipos desempenham papéis em uma história. Para isso, seguiremos os conceitos de 

Christopher Vogler (2006). 

A estrutura tradicional compreendendo os 12 estágios da jornada do herói, sintetizada 

por Vogler, está expressa conforme a Figura 02 abaixo. 

 
 

 
Figura 02: Os 12 estágios da jornada do herói, segundo Vogler. 
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O Estágio 1 é reservado ao Mundo comum, onde é mostrada a vida pacata e comum 

dos personagens. Para explicar melhor este estágio, destacamos o trecho: 

 
Como muitas histórias são viagens que levam os heróis e as platéias para Mundos 
Especiais, a maioria delas começa estabelecendo um Mundo Comum como base 
para a comparação. O Mundo Especial de uma história só é especial se puder ser 
contrastado a um mundo cotidiano, com as questões de todo dia, das quais o herói é 
retirado. O Mundo Comum é o contexto, a base, o passado do herói (VOGLER, 
2006, p.143).  

 

O Chamado à aventura, faz parte do Estágio 2. Aqui, será ofertada ao herói uma 

enorme responsabilidade para dar a partida na história. O chamado à aventura pode aparecer 

“sob a forma de uma mensagem ou um mensageiro. Pode ser um acontecimento novo, como 

uma declaração de guerra, ou [...] algo que se agita dentro do herói, um mensageiro dentro do 

inconsciente, que traz a notícia de que chegou a hora de mudar (VOGLER, 2006, p.162)”.  

No Estágio 3, haverá uma Recusa do chamado, em que o herói relutará em assumir a 

missão que lhe foi proposta. Isso é relativamente normal, visto que, embora se trate de uma 

aventura emocionante, pode ser muito perigosa, podendo também ameaçar sua vida. “A pausa 

para medir as conseqüências faz com que o engajamento na aventura seja uma verdadeira 

escolha, na qual o herói, após este período de hesitação ou recusa, dispõe-se a jogar a vida 

contra a possibilidade de atingir sua meta” (VOGLER, 2006, p. 172). 

Em seguida, o herói vai contar com a ajuda sábia do mentor no Estágio 4, denominado 

Encontro com o Mentor, onde “é o estágio da jornada do herói em que este recebe as 

provisões, o conhecimento e a confiança necessários para superar o medo e começar sua 

aventura.” (VOGLER, 2006, p. 181). A última ação do primeiro ato está no Estágio 5, com a 

Travessia do primeiro Limiar. Aqui, o herói se compromete de vez com a aventura e não tem 

mais como voltar atrás. Assim, o herói é levado ao Segundo Ato da história.  

No início do Segundo Ato, tem-se o Estágio 6 - Testes, aliados e inimigos. Ao entrar 

no mundo especial, o herói confronta-se com testes e conhece seus inimigos, porém, consegue 

conquistar alguns aliados que lhe darão suporte durante a aventura. Este estágio poderá ser 

útil para o herói se preparar para o estágio seguinte da jornada. 

O herói tem a Aproximação da Caverna Oculta no Estágio 7 que é a “hora dos 

preparativos finais para a provação central da aventura. A esta altura, os heróis são como 

alpinistas que já subiram até um acampamento básico, por meio dos trabalhos dos testes, que 

farão o assalto final ao ponto culminante” (VOGLER, 2006, p. 213).  
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No Estágio 8, o herói recebe uma Provação. “A provação é um dos principais núcleos 

nervosos da história. Muitos fios da história do herói conduzem a ela, e muitos fios de 

possibilidades e mudanças saem dela para um outro lado” (VOGLER, 2006, p. 231). Na 

Provação, o herói enfrentará a possibilidade de morte, ou seja, ele irá (aparentemente) morrer, 

para renascer em seguida, deixando todos eufóricos. Na próxima etapa, o herói e seus aliados 

poderão colher as consequências de ter desafiado a morte.  

No Estágio 9, tem-se o fim do segundo ato, com a Recompensa. “Nesse momento em 

que os caçadores sobrevivem à morte e trouxeram a caça, é natural que queiram celebrar. As 

energias se esgotaram na luta e precisam ser recarregadas” (VOGLER, 2006, p. 256). 

A resolução da história aproxima-se do final, com o início do terceiro ato no Estágio 

10, com o Caminho de volta.  

 
Quase toda história precisa ter um momento em que o herói tome consciência de que 
está a ponto de terminar a aventura. É preciso, então, fornecer-lhe a motivação 
necessária para voltar para casa com o Elixir, apesar das tentações do Mundo 
Especial e das atribulações que ainda o esperam. [...] Os heróis agrupam o que 
aprenderam, ganharam, roubaram ou receberam no Mundo Especial. Estabelecem 
uma nova meta – escapar, encontrar uma nova aventura, ou voltar para casa. [...] 
(VOGLER, 2006, p. 278, 279).  

 

Antes do herói voltar para casa, precisa passar por outro teste: a Ressurreição. Este é o 

Estágio 11, um dos trechos mais desafiantes e difíceis. “Para que uma história fique completa, 

a plateia precisa experimentar mais um momento de morte e renascimento, parecido com a 

Provação Suprema, mas ligeiramente diferente. É o clímax [...]” (VOGLER, 2006, p. 281). 

Assim sendo, “Os heróis precisam passar por uma purgação final, uma purificação, antes de 

ingressar no Mundo Comum. Mais uma vez, devem mudar. [...]. Os escritores precisam 

descobrir um modo de demonstrar que seus heróis passaram por um processo de 

Ressurreição“ (VOGLER, 2006, p. 281). 

Enfim, fecha-se o círculo da jornada do herói com o Estágio 12, o Retorno com Elixir. 

 
Tendo sobrevivido a todas as provações e passado pela morte, os heróis regressam a 
seu ponto de partida, voltam para casa ou continuam a Jornada. Mas prosseguem 
com a sensação de que estão começando uma nova vida, que, por causa do caminho 
que acabaram de percorrer, jamais voltará a ser como antes. Se são heróis mesmo, 
Retornam com o Elixir do Mundo Especial, trazem algo para compartilhar com os 
outros, alguma coisa com o poder de curar a terra ferida (VOGLER, 2006, p. 303). 

 

Após conhecermos as características da jornada do herói, analisaremos como o modelo 

de Chistopher Vogler se aplica ao filme de animação WALL-E. Porém, o autor lembra que o 
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modelo da jornada do herói é somente uma metáfora para o que acontece numa história, ou 

em uma vida humana. Os “termos e idéias da jornada do herói podem ser usados como molde 

para uma história, ou como um meio de verificar onde estão seus pontos fracos, desde que 

você não siga essas linhas-mestras com muita rigidez” (VOGLER, 2006, p. 327). A seguir, 

apresentaremos nosso objeto de estudo, a animação WALL-E e seus personagens. 
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5 ANÁLISE DO FILME WALL-E 

 

O longa-metragem de animação que foi produzido pela Pixar Animation Studios 

estreou mundialmente nos cinemas no dia 27 de junho de 2008, tornando-se o filme mais 

assistido nos EUA naquele final de semana, faturando US$ 62.5 milhões em bilheteria, 

segundo o site globo.com, sendo que o orçamento foi de US$ 120 milhões de dólares. Isso é 

uma prova de que o cinema vem investindo cada vez mais em produções ousadas e originais, 

comprovando que um roteiro criativo, aliado à qualidade técnica, é, provavelmente, certeza de 

sucesso. 

O filme WALL-E (WALL-E, EUA, 2008) é o 9° longa-metragem de animação 

produzido pela Pixar e foi dirigido por Andrew Stanton (que dirigiu também Procurando 

Nemo). A história tem início no ano de 2700, onde acompanhamos WALL-E, o último robô 

em funcionamento no planeta Terra, cuja missão é reciclar o excesso de lixo produzido pelos 

humanos, a fim de tornar viável a sobrevivência no futuro terrestre. A ideia era que a 

tripulação humana, refugiada em uma estação aérea, retornasse em 5 anos, porém, algo 

aconteceu e eles nunca mais voltaram. Certo dia, surge do céu uma robô (EVA), que 

despertará em WALL-E sentimentos jamais experimentados antes. Esta paixão desencadeará 

o início de sua jornada, que levará o protagonista a outro mundo repleto de aventuras.  

 
Como representante do imaginário robótico, Wall-e apresenta, através de um visual 
lúdico, o papel ecológico dos robôs do século XXI. Robôs faxineiros são os mais 
comuns dos personal robot. A existência de robôs como mantedores e regeneradores 
do meio ambiente tende a aumentar, já que esta função exige uma grande carga 
horária e movimentos repetitivos. No caso de Wall-e, sua programação foi 
direcionada à coleta e ao processamento de lixo doméstico. Para a indústria de 
eletrodomésticos e afins, Wall-e representa um mercado real e em expansão, que irá 
auxiliar não só nos afazeres do cotidiano, mas também na preservação do nosso 
ecossistema (HOLMER, 2008. p.4). 

 

WALL-E é um filme que aborda um tema bastante em voga ultimamente: a 

preocupação com as consequências da devastação do meio ambiente, através de uma trama 

criativa que conscientiza acerca da preservação do planeta Terra.  

Claro que a tecnologia tem uma importância fundamental em WALL-E. As cenas de 

degradação da Terra, com um trabalho de cenários, texturas e iluminação, fazem acreditar que 

estamos diante de imagens do (futuro) mundo real. A qualidade da produção recebeu 

inúmeros elogios da crítica de cinema especializada, e foi coroado com 6 indicações ao Oscar, 

recorde para uma animação. Disputou os prêmios de Melhor Animação, Roteiro Original, 

Trilha Sonora, Canção, Edição de Som e Mixagem de Som, acabou levando o de Melhor 
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Filme de Animação do ano. Recebeu, também, o Globo de Ouro (EUA) e o BAFTA (Reino 

Unido) de Melhor Animação e Grammy (EUA) de Melhor Canção Original (Down to Earth). 

“O filme aborda de maneira caricata, uma inversão de valores entre homem e 

máquina. Vemos um robô tornando-se cada vez mais humano, e a humanidade se tornando 

cada vez mais sistemática e robotizada” (MOREIRA; FREITAS, 2009, p.4).  

É um filme com o selo da Disney, que não tem diálogos em 90% da animação. O que 

nos remete, de certo modo, ao cinema mudo, que não tendo diálogos, dispunha de uma 

linguagem universal capaz de ser compreendida por qualquer expectador. E, ainda, no filme 

inteiro, o personagem principal fala apenas três palavras (WALL-E, EVA, DIRETRIZ), 

mesmo assim, consegue transmitir diversos sentimentos como: amor, alegria, esperança e 

medo. O filme retrata de maneira muito realista a possibilidade de um futuro trágico para o 

planeta e para os humanos.  

 

5.1 OS PERSONAGENS DE WALL-E 

 

A maioria dos personagens do filme são robôs que não possuem fala, a voz foi criada 

pelo engenheiro de som Ben Burtt (responsável pelos sons da saga Guerra nas Estrelas), com 

sons mecânicos. Alguns foram "dublados" pelos programas de síntese de voz dos 

computadores Apple. WALL-E também é o primeiro filme da Pixar com atores humanos, 

usados para aqueles que aparecem em vídeos do passado. 

Sobre a concepção dos personagens principais da trama, destacamos o trecho a seguir: 

 
Stanton instruiu os desingner a criar o visual dos robôs “imaginando-os como 
aparelho primeiro, e personagem depois”. O próprio WALL-E foi inspirado na 
luminária da Pixar, Luxo Jr. E em um par de binóculos, porque Stanton percebeu 
que com eles conseguiria expressar emoções só com os olhos, sem precisar do resto 
do rosto. O corpo do robô fora criado para fazê-lo recolher cabeça e braços, com 
lagartas para andar em qualquer terreno. EVA teve o design inspirado dos tocadores 
de MP3 iPod, com a Pixar chegando a pedir assistência ao designer da Apple, 
Johnny Ive8. 
 

WALL-E (Waste Allocation Load Lifters – Earth – Class, em portugês, Elevador de 

Detritos-Classe Terra), é o grande herói da história, o protagonista. Já a Barata, é sua fiel 

amiga na Terra, na realidade, sua única companhia no mundo, onde, aparentemente, não há 

mais vida. EVA (Examinadora de Vegetação Alienígena) inicialmente é apresentada como a 

                                                
8 WIKIMEDIA Foundation, Inc. Wikipédia: WALL-E. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/WALL-E> 
Aceso em: 20 out. 2008. 
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figura do Arauto que desequilibra a rotina de WALL-E, e mais tarde, é a “mocinha” do filme, 

a heroína. Ela é um robô de traço feminino, e, ao contrário de WALL-E, possui um design 

arrojado e tecnologia ultra-avançada, enviada pela Axiom para sondar as condições do 

planeta, a fim de descobrir a existência de vida na Terra.   

Já no espaço, o Comandante B. McCrea é o responsável por controlar o bom 

funcionamento da nave Axiom, informando diariamente à tripulação, as notícias de interesse 

comum. AUTO é o vilão, representando o arquétipo do Sombra, inspirado em Hall 9000, da 

ficção científica 2001:Uma odisséia no espaço (1968). AUTO é também um Camaleão, pois 

primeiramente, é apresentado como aliado do Comandante B. McCrea, mais tarde, 

percebemos que ele fará de tudo para que a nave de humanos não retorne ao planeta Terra. 

Seu parceiro é o robô GO-4, que também ajudará a impedir a nave de não retornar a Terra. 

John e Mary são dois tripulantes que entram em contato com WALL-E logo que este 

chega na Aeronave Axiom, atrás de EVA. WALL-E, os faz ver, literalmente, o que está além 

da “frente de seus olhos”, e estes, aprendem a admirar a beleza do local em que vivem há 

anos, e que nunca se deram conta de observar. Da amizade entre John e Mary (ambos 

“tocados”por WALL-E), nasce uma amizade ou algo mais. Shelby Forthright, o único 

personagem  representado realmente por um ator (não animado), serve como o Mentor do 

Comandante B. McCrea, estimulando-o, em um primeiro momento, a voltar para a Terra; em 

um segundo momento, alertando sobre o perigo de voltar ao planeta, pelo fracasso da 

operação do programa da Axiom, de limpeza da Terra.  Já M.O é o pequeno e divertido 

funcionário da nave Axiom que limpa tudo o que encontra pela frente. A princípio, parece ser 

um dos inimigos de WALL-E, todavia, mais tarde, percebe-se que é seu aliado. M.O 

representa o arquétipo do Pícaro na trama, um personagem divertido que está presente em 

situações engraçadas no filme. Por fim, o Computador da Axiom, embora não tenha uma 

personalidade tão ativa quando AUTO, é o responsável por manter o Comandante sempre 

informado. Inteligência e precisão são as qualidades desse persomagem, também considerado, 

ligeiramente, como um Mentor. 

Depois de conhecermos os personagens e o arquétipo que cada um deles representa na 

trama, vamos identificá-los e mapear a jornada do herói no filme WALL-E. 

 

5.2 ANÁLISE DA JORNADA DO HERÓI NO FILME WALL-E 

 

As máquinas e os robôs sempre foram personagens que despertaram enorme interesse 

no homem. O domínio da tecnologia para se criar uma máquina semelhante a ele, que pudesse 
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servir como arma de guerra, auxiliar nas tarefas das indústrias, ou mesmo caseiras do dia-a-

dia, configurou-se como um grande objetivo a ser buscado pela ciência, através dos anos. Os 

robôs sempre foram representados como figuras futurísticas, e, de certa forma, com algumas 

características jamais atingidas pelo homem. 

 
Na ficção científica, o robô é criado com a maior perfeição. Na vida real, porém, o 
que hoje chamamos de “robô industrial” não passa de um braço complexo e 
computadorizado, sem a menor semelhança com o ser humano. Fica muito mais 
fácil, portanto, visualizá-lo como máquina complexa do que pseudopessoa, mais 
temido pelo efeito que produz sobre os empregos do que pela imitação sacrílega de 
nós mesmos (ASIMOV, 2005, p. 12). 

 

No cinema, principalmente nas ficções científicas, os robôs sempre foram 

representados com formas bem mais evoluídas do que a realidade do homem. Já em 1926, 

surge o filme alemão Metrópolis, considerado por muitos como a primeira grande ficção 

científica e o début da figura do robô na história do cinema. O robô de Metrópolis não possui 

vontade própria, apenas obedece a uma programação pré-determinada pelos humanos. Por 

outro lado, no caso do filme 2001: Uma odisséia no Espaço (1968), a nave Discovery é 

totalmente controlada pelo “vilão” computador HAL 9000, o qual, no meio da viagem, entra 

em pane e tenta assumir o controle da nave, eliminando os tripulantes um a um.  

Até a chegada do filme Guerra nas Estelas (1977), a maioria dos robôs era retratada 

como fria, contudo, com C-3PO e R2-D2, vê-se um lado diferente. Os robôs se preocupam 

com eles, defendem a “espécie”, e também podem ser cômicos. Outro robô “bonzinho” é o 

Johnny 5 (uma das claras inspirações do design de WALL-E) do filme Um Robô em Curto 

Circuito (1988). 

A década de 1980 testemunhou o surgimento do frio e calculável andróide T- 800 do 

filme O Exterminador do Futuro (1984). Para a continuação, em O Exterminador do Futuro II 

(1991), surge o T-1000, vilão cuja maior habilidade está no fato de ser constituído de metal 

líquido, podendo alterar sua forma, tranformando-se em outras pessoas. 

No final dos anos 1990, tem destaque O Homem Bicentenário (1999), onde, aos 

poucos, um robô vai apresentando traços característicos do ser humano, como curiosidade, 

inteligência e personalidade própria. Seguindo a mesma linha, em A.I. – Inteligência Artificial 

(2001), em que um menino robô com sentimentos busca se tornar humano para conseguir o 

amor da mãe adotiva. No filme Eu, Robô (2004), a existência de robôs é algo comum, sendo 

usados, frequentemente, como empregados e assistentes dos humanos. Sonny é um deles, que 

pensa e tem um pouco de emoção como um humano. Por fim, na animação Robôs (2005), é 
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mostrado um mundo, habitado somente por máquinas dos mais diferentes tipos e dotados de 

sentimentos, características e costumes iguais ao dos homens. 

Como podemos perceber, a figura dos robôs foi utilizada inúmeras vezes no cinema. 

Um dos últimos e mais tocantes filmes que seguem esta linha é a animação WALL-E. Embora 

a trama se passe no futuro, o franzino WALL-E tem uma aparência de sucata velha e suja. 

Suas formas são quadradas, não tem boca e possui engrenagens com correias no lugar dos pés. 

O protagonista da história não apresenta, aparentemente, o estereótipo do que se espera de um 

herói. Acreditamos ser este um dos maiores trunfos do filme, embora sua estética seja de um 

realismo incrível, o que realmente conta não é a “aparência”, mas a originalidade da história e 

a veracidade das emoções que seus personagens transmitem ao público. 

A seguir, analisaremos a narrativa do filme WALL-E, seguindo como base o roteiro de 

Chistopher Vogler (a partir de Joseph Campbell). 

O filme começa mostrando o espaço, embalado por uma trilha, logo, foca-se na Terra, 

onde a câmera, aceleradamente, vai se aproximando, até nos revelar a superfície apoteótica 

que se transformou. Percebemos, com espanto, que nosso planeta tornou-se um verdadeiro 

depósito de montanhas gigantescas de lixo, onde não há nenhum resquício de vegetação, o 

que vemos é apenas uma superfície marrom, empoeirada e seca. Nesse contexto, nos é 

apresentado o herói: WALL-E. Este é o Primeiro Ato, onde temos contato com o Mundo 

Comum, através da rotina do protagonista reciclando lixo durante o dia. Na sequência, já é 

mostrada sua única companhia que é uma barata. Antes de cinco minutos de filme, ficamos 

sabendo que WALL-E é, provavelmente, o último robô em atividade, da BNL, companhia que 

tem como objetivo limpar a sujeira da Terra, e já percebemos que WALL-E é autossuficiente 

no que se refere ao conserto de suas peças danificadas. 

Descobrimos que há “outro mundo” no espaço, a bordo da Frota da BNL, a Axiom, 

onde encontram-se os humanos, a espera do dia em que o planeta Terra esteja finalmente livre 

do lixo. Acompanhando ainda sua rotina, WALL-E vai para “casa”, uma espécie de garagem, 

ao final do dia de trabalho, coloca um filme VHS (Hello Dolly!, 1969) em um aparelho de 

vídeocassete, e começa a organizar algumas coisas que achou interessante durante a 

riciclagem. Em certo momento, o filme que está vendo desperta-lhe a atenção, com a aparição 

de um casal humano cantando de mãos dadas. Embora seja um robô, parece ter sentimentos e 

atitudes semelhante aos humanos. Uma delas, já se destaca quando vai dormir, e, no dia 

seginte, acorda com muito sono, que, descobrimos em seguida, é causado pela falta de bateria 

que carrega ao expor-se ao sol. Inicia-se, nesse ínterim, outro dia comum na rotina de WALL-

E.  
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O Mundo Comum é mostrado antes do herói inserir-se em um novo mundo. O 

contraste entre os diferentes ambientes torna-se mais evidente. A grande parte das histórias 

levam o protagonista a um mundo diferente do seu cotidiano, um mundo novo e estranho. (A 

exemplo de filmes como O Mágico de Oz (1939), onde a garotinha Doroty vive com os tios 

na tediosa fazenda do Kansas, e é levada para o maravilhoso mundo de Oz). 

Esta linearidade na rotina é rompida por um achado diferente de todos aqueles que o 

robô já havia encontrado até então: uma pequena planta verde. Assim, WALL-E decide 

guardá-la em uma bota velha, para protegê-la.  

Em seguida, quando chega em “casa”, avista uma enigmática luz vermelha na 

superfície e decide ir atrás dela. Inicia-se o que Chistopher Vogler definiu como “Chamado à 

Aventura”. Logo, descobre que esta luz vermelha inicial faz parte de uma enorme nave que 

pousa na superfície. Posteriormente, nos é apresentada uma nova personagem, EVA, que é 

expelida da aeronave. Nesse momento, WALL-E admira a beleza dela, e o expectador, de 

imediato, percebe o interesse do protagonista pela robô. A nave vai em direção ao céu e EVA 

fica à procura de vida na Terra, examinando-a. WALL-E, curioso, começa a perseguir a 

visitante, que demonstra várias habilidades como voar e fazer uso de uma espécie de arma, 

disparada de seu braço direito, quando se sente ameaçada. Aos poucos, pela dedicação e 

paciência, WALL-E consegue aproximar-se de EVA. Ele a leva para “sua casa”, abrigando-a 

de um forte vendaval. Lá, mostra a ela vários achados, inclusive o vídeo VHS em que aparece 

um casal de humanos cantando de mãos dadas. Em seguida, WALL-E mostra sua última 

descoberta - a planta. EVA, ao ver a planta, pega-a e fica em estágio de alerta, onde cessam 

todos seus movimentos, e fica à espera de resgate da nave que a trouxe. 

Embora o robozinho não entenda o que aconteceu com EVA, a partir daí, ele procura 

demonstrar seu amor, fazendo-lhe companhia, passeando com ela, protegendo-a da chuva 

(embora esta se encontre sempre estática). Porém, após todas as demonstrações de afeto, não 

tendo retorno de EVA, que continua sem expressão, WALL-E decide voltar à rotina diária de 

reciclador de lixo. Este é o momento da “Recusa do Chamado”, onde o herói desiste de 

agradar a amada EVA, pois ela não responde as suas expectativas. Quando o herói recusa o 

chamado, é necessário que, em algum momento, aconteça uma nova mudança que o faça 

embarcar na aventura. 

Isso acontece quando a nave, finalmente, vem resgatar EVA. Nessa hora, WALL-E 

fica desesperado com o fato de perdê-la, então, decide ir atrás da amada. Embora a barata, sua 

amiga, queira ir junto, ele insiste para ir sozinho. Desse modo, consegue segurar-se na parte 

externa da nave e ir para o espaço, superando qualquer medo maior. 
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O Chamado à Aventura, pertencente ao Estágio 2, deixa claro o objetivo do herói, 

nesse caso, ficar junto com EVA, onde quer que ela vá.   

Finalmente, após conseguir manter-se firme, segurando-se na parte externa da nave 

durante a viagem, e após testemunhar a beleza do espaço, WALL-E chega na estação da nave 

Axiom. Entramos, assim, ao Estágio 5, a “Travessia do primeiro Limiar”. É o momento em 

que o herói decidiu embarcar realmente na aventura, não tem mais volta, ele já se 

comprometeu em ir atrás da amada. A história decola, a aventura começa a partir de agora. O 

herói deixou seu mundo para trás, e agora se aventura em um mundo desconhecido. 

“Testes, aliados e inimigos” é o próximo estágio em que o herói se depara, quando 

WALL-E tem que enfrentar diversos desafios em busca de EVA. Por se tratar de um mundo 

novo,  logo que é “checado” por um dos robôs, que lembra a polícia, quase é descoberto como 

invasor, mas sai ileso deste “Teste”. Depois, EVA é levada, e nosso herói vai atrás, 

deparando-se com uma espécie de rodovia com centenas de outros robôs trafegando em rítmo 

acelerado, o que o deixa desorientado, chegando a causar (de propósito) um acidente para 

poder andar mais facilmente. Mais adiante da rodovia, WALL-E vê um humano (que está 

sendo carregado em um cadeira flutuante, falando com alguém projetado em uma tela cerca 

de dois palmos de distância de seu rosto), e que desperta sua atenção -  descobre, então, os 

demais tripulantes da aeronave, que, no próximo plano geral evidenciam-se como sendo 

centenas de humanos. Em seguida, WALL-E faz seu primeiro amigo, ajudando Jonh a se 

levantar de sua “cadeira flutuante”. A seguir, desperta a atenção de Mary, outra passageira da 

nave, que é interrompida no meio de uma espécie de telefone visual, e permite a ela apreciar a 

beleza que está a sua frente, da qual, talvez, nunca tenha se dado por conta, inclusive, fica 

sabendo da existência de uma picina à bordo. Tanto Jonh como Mary, tornam-se “Aliados” de 

WALL-E. 

Em seguida, temos o primeiro contato com  AUTO, e com o Comandante B. McCrea, 

que comanda a aeronave, controla e informa a tripulação. Logo, ele é alertado por AUTO que 

a sonda EVA voltou com a planta da Terra, resultado que a vida pode se tornar possível no 

planeta. O Comandante fica muito surpreso, pois nenhuma sonda jamais voltara com um 

resultado positivo antes. Em seguida, um vídeo - mensagem é executado. Na tela, um vídeo 

do passado, o humano Shelby Forthright, presidente dos EUA, dá a notícia de que, agora, há 

sustentabilidade de vida na Terra, e a tripulação da sua nave pode “voltar para casa” 

tranquilamente e recolonizá-la. Ele ainda aconselha que a aeronave Axiom dirija-se 

imediatamente para a Terra, que deve apenas colocar a planta que EVA trouxe no detector 
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holográfico da nave. Nesse caso, poderemos classificar seu personagem como sendo o 

“Mentor” do Comandante. 

Porém, ao examinar EVA, a planta não se encontra mais em seu interior, e o alerta é 

tido como constatação negativa pelo robô AUTO que assinala que EVA deve estar com 

defeito. Ela é levada ao conserto. WALL-E, que já havia encontrado EVA, estava escondido 

na cabine da nave e acompanhou tudo de perto, quando foi descoberto pelo Comandante. 

Então,  nosso herói se aproxima dele e, ligeiramente, já se apresenta, fazendo outro possível 

“Aliado” com seu carisma.  

A mão do Comandante fica com resíduos de terra, após cumprimentar WALL-E. Ele 

analisa esta “sujeira” e descobre a origem do robô. A medida que vai estudando sobre o 

planeta,  apaixona-se por ele.  

Já na oficina, para o concerto de EVA e limpeza de WALL-E, este último é testado 

novamente: ao acreditar que EVA estava sendo “mutilada” (o que na realidade fazia parte da 

limpeza), ele consegue libertar-se do compartimento em que se encontava e vai resgatar a 

amada. Porém, acidentalmente, WALL-E faz com que a arma de EVA dispare e destrua o 

sistema dos robôs que mantém a oficina, desligando-os, libertando automaticamente os outros 

robôs defeituosos. Enquanto EVA fica furiosa, os robôs defeituosos vibram com WALL-E 

(assim, conseguindo mais aliados). O alarme é disparado, e EVA e WALL-E são apontados 

como criminosos que devem ser capturados. Conseguem fugir até uma cabine onde EVA 

prepara a volta imediata, através de uma “nave-cápsula”, para WALL-E retornar 

imediatamente à Terra. Porém, ele só decide ir se EVA também for, sendo assim, ele prefere 

ficar com EVA, mesmo sem saber ao certo os perigos que ainda estão por vir, contrariando a 

vontade dela. Nesse instante, o casal presencia, escondido, a aparição da planta dentro da 

bota, que é posta pelo GO-4 dentro da “nave-cápsula”, com o objetivo de livrar-se dela. Nesse 

momento, fica evidente a figura do “inimigo”, com a certeza de que há robôs a quem não 

interessa que Axiom retorne à Terra.  

Num gesto de generosidade, WALL-E entra rapidamente no compartimento para 

resgatar a planta e entregá-la a EVA, mas é espelido juntamente com o vegetal para fora da 

nave, que será autodestruída em pouco tempo. É o momento em que o herói enfrenta a morte. 

Esse instante refere-se à “Provação Suprema”, instante crítico da história, onde o herói pode 

morrer para depois renascer. E é isso que acontece: EVA sai da nave apavorada, atrás de 

WALL-E, e chega a ver a “nave-cápsula” explodir. Assim, ela baixa a cabeça, como se 

lamentasse a morte do amigo, mas este surge quase como magicamente inteiro e vivo em sua 

direção, com um extintor de incêndio, que o impulsionou para fóra da cápsula. WALL-E 
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mostra a planta que coseguiu resgatar. EVA, muito feliz abraça-o fortemente, dando-lhe uma 

“espécie de beijo”, que deixa WALL-E em extase. Essa fase correspode à “Recompensa”,que 

o herói, após sobreviver à morte e salvar a planta, recebe o agradecimento caloroso da 

“mocinha”.  

Antes de continuar com a missão de chegar até a cabine do Comandante e entregar-lhe 

a planta, tem-se a “Aproximação da Caverna Oculta”. Os dois protagonistas da história 

brincam do lado externo da nave, Mary e Jonh aproximam-se, pela coincidência de ambos 

terem conhecido WALL-E, e ficam admirando-os, tornando-se amigos. Mais tarde, aparecem 

brincando na piscina da nave e infringindo regras. Aqui, vista de maneira positiva, pois 

libertaram-se da mecanicidade do regime interno e da individualidade a que estavam 

acostumados, e deram lugar a diversão. Chegando, dessa forma, ao fim do segundo ato da 

história. 

WALL-E e EVA voltam para dentro da Axiom e EVA consegue chegar escondida até 

a cabine do Comandante - atravéz da tubulação de lixo - e entrega-lhe a planta. O 

Comandante, um Aliado, fica muito empolgado com a ideia de poder voltar para a Terra. 

Pretendendo ver como era a Terra, pelas filmagens de memória captadas pela câmera 

na visita de EVA, o Comandante se decepciona com o monte de lixo que vê, com a ausência 

do céu azul e com a falta da grama verde. Este também pode ser interpretado como um teste 

para o Comandante (de voltar ou não pra casa). Entretanto, ele se anima ao ver a cena do 

filme em que as pessoas aparecem dançando. Em seguida, começam a aparecer imagens de 

WALL-E demostrando seu amor por EVA, quando ela estava “inconsiente” esperando o 

resgate da nave, ainda na Terra, e captadas pela câmera de segurança dela. Então, chega mais 

um momento em que EVA percebe que sente algo de especial por WALL-E.  

Na cabine, o Comandante, após molhar a planta, decide que, definitivamente, tem que 

levar a tripulação de volta à Terra. Aqui, ele pode também ser entendido como herói, pois tem 

a missão de levar a tripulação de volta para casa. Porém, o inimigo (AUTO) vai dificultar as 

coisas. AUTO afirma que não podem retornar à Terra, ao desafiar o Comandante e 

quererendo tomar-lhe a planta, passando por cima de sua autoridade. 

A figura do Mentor volta a aparecer, e agora não traz boas notícias: afirma que a 

operação de limpeza da Terra fracassou, e que os humanos não devem regressar ao planeta, já 

que a vida não é mais sustentável, há um volume enorme de toxinas na atmosfera terrestre. 

Por fim, aconselha que é mais fácil a tripulação manter-se no espaço. Após ouvir a 

mensagem, o Comandante reluta a dar a planta ao AUTO , questiona a validade da mensagem 

ser muito antiga (700 anos atras), e que, se uma planta pode se desenvolver, deve significar 
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que a vida tem chance agora. “Temos que voltar”, afirma o Comandante, até então passivo, e 

decide que a Terra estando com problemas precisa de ajuda, que eles não podem mais ficar 

sem fazer nada, como têm feito até então. Em uma atitude de herói, o Comandante afirma 

novamente em tom de ameaça e coragem ao AUTO: “Eu sou o Comandante da Axiom. E 

vamos para casa hoje!” Soa-se um alarme, aparece o GO-4 e toma a planta do Comandante e 

atirá-a na saída de lixo. Por um segundo o Comandante fica abalado, mas, como um milagre, 

WALL-E, mais uma vêz, consegue salvar a planta e a protege, colocando-a no seu interior.  

AUTO não conseguindo recuperar a planta, dá um choque brutal em WALL-E, que cai 

pela tubulação de lixo, sem forças. Enquanto EVA está presa por um campo de força de GO-

4, o Comandante também fica impossibilitado de ajudar WALL-E. Em seguida, EVA é 

“desligada” e também jogada pela tubulação de lixo.O Comandante é detido em sua cabine.  

EVA acorda no lixão e procura desesperadamente por WALL-E. Agora, ambos estão 

em perigo, pois a evacuação do lixo vai expelir os dois rapidamente para o espaço. EVA 

consegue salvar WALL-E com a ajuda do robozinho M.O, que se mostra um Aliado. Nesse 

momento, ainda no lixão, WALL-E está muito danificado, parece morrer, e EVA procura 

ajudá-lo, saindo em busca de uma peça que poderá substituir para arrumá-lo, não alcançando 

sucesso. O herói enfrenta novamente a “Provação Suprema” e decide entregar a planta para 

que EVA continue a missão de levar a tripulação à Terra, já que ele parece infelizmente parar 

de funcionar a qualquer momento. WALL-E acende o fogo de um isqueiro (ativando a 

memória de EVA de que quando ela esteve em sua casa, e que lá, certamente, deveria ter a 

peça que faltava para consertar ele) e mostra a EVA, assinalando que devem voltar à Terra. 

EVA se empolga e voa do lixão com o M.O e WALL-E, para completar a missão.  

Nesse ponto, inicia-se o terceiro ato da história: o “Caminho de Volta”. Esta etapa 

marca a saída do mundo especial e a volta para o mundo comum, porém, as forças do mal 

ainda podem impedir, a tarefa não será fácil. 

Agora, há uma dezena de “robôs-polícia” atras dos “robôs procurados”. Ao partir em 

direção ao detector holográfico da nave, os três ganham mais aliados: os robôs 

regeitados/defeituosos que WALL-E tinha libertado da oficina. 

O Comandante, embora ainda confinado em sua cabine pelas forças do mal, destinado 

a voltar à Terra, consegue transmitir um contato para que EVA e WALL-E levem a planta até 

a cabine principal para ativar o detector holográfico. Consegue enganar AUTO ao mentir que 

a planta está com ele na cabine. Ao ir até lá, o Comandante prova sua coragem de herói e 

enfrenta AUTO. Durante essa batalha final, GO-4 é arremessado pela janela, cai de uma 

grande altura e “morre”. Logo, são mostrados os “robôs-polícia” aniquilados pelos aliados de 
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WALL-E e EVA. Percebe-se que as forças do bem estão em vantagem, quando estes 

conseguem passar a barreira das forças do mal (robôs aniquilados). 

Após muito lutar com AUTO, o Comandante finalmente consegue apertar o botão que 

da início ao processo de volta à Terra. Todos os passageiros a bordo são direcionados para o 

centro da nave, onde emerge o detector holográfico. EVA consegue chegar com WALL-E até 

ele, mas a planta na bota cai longe desse centro e desliza, ao passo que  a nave está com 

problemas na cabine do piloto, e essa fica balançando, o que faz com que os humanos caiam 

das poltronas e fiquem em perigo. 

EVA dá mais uma demostração de heroína, ao proteger os humanos de dois enormes e 

pesados bancos que ameaçavam esmagá-los. 

AUTO consegue livrar-se do Comandante e aperta o botão de cancelamento da 

operação, o detector holográfico começa a recolher-se, e o herói WALL-E usa seu resto de 

força para impedir, assegurando-o.  

“A Ressureição é o último momento de perigo para o herói e, por isso, deve ser o mais 

forte, o momento que o leva mais próximo da morte” (RICON, 2003, p. 3-4). 

AUTO continua a apertar o botão de cancelamento insistentemente, o que está 

matando WALL-E. O Capitão consegue levantar-se do chão e impedir AUTO, desligando seu 

botão central – a multidão vibra. 

Por fim, a tripulação (vistos como aliados), ajuda na tarefa de salvar a planta (que 

havia caído longe do centro do detector holográfico) para que EVA possa colocá-la no 

detector holográfico. Ela o faz, e depois dedica sua atenção ao WALL-E, que se encontra 

inconsiente devido ao desgaste total por ter empedido que o detector holográfico fechasse. 

O curso para a Terra é finalmente traçado, e o Comandante assume a nave. O herói, 

por fim, volta para casa. 

Na Terra, a barata, amiga de WALL-E, aguarda ansiosa a chegada do amigo. A nave 

aterriza e a população curiosa com o “desconhecido” planeta desembarca.  

EVA desce com WALL-E “gravemente ferido” em seus braços. Leva-o até sua casa a 

procura de peças que possam ser substituídas para o conserto. Esta fase chama-se 

“Ressurreição”, onde o herói deve renascer, seu exame final, o último momento de perigo, 

que o leva mais próximo da morte. 

Por fim, EVA consegue trocar todas as peças danificadas de WALL-E, e abre um 

buraco no teto para que ele absorva a energia solar. Após carregada toda a bateria, WALL-E 

movimenta-se, e a barata vibra. Todavia, os acidentes parecem ter modificado sua 
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personalidade, deixando-o totalmente mecânico, perdendo a memória, não reconhecendo mais 

nem a EVA, nem a barata (a qual passa por cima e quase a mata). 

Após a enorme insistência de EVA, finalmente, WALL-E retorma à memória, lembra-

se dela e tem o seu “Retorno com o Elixir”. Esse elixir é para WALL-E, a vida, a volta da 

memória e o amor de EVA. Já para a humanidade é a oportunidade de poder viver no planeta,  

poder cultivar plantas e repovoá-lo novamente, completando-se, assim, a jornada do herói na 

narrativa de WALL-E. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente Trabalho Final de Graduação teve por tema “A Jornada do Herói pelos 

olhos de WALL-E”, e, como objetivo, mostrar a trajetória do herói por meio do personagem 

WALL-E na narrativa. 

No decorrer da análise, foi possível perceber que esta jornada é representada através 

de WALL-E e dos demais personagens que compõe a história. WALL-E cumpre a missão de 

trazer a tripulação da nave Axiom de volta à Terra e ficar junto a sua amada EVA. Essa, por 

sua vez, é a personagem que sofre a maior transformação no filme: de fria e preocupada 

somente com sua Diretriz, a valorizar e amar WALL-E. O Comandante igualmente muda, 

tomando decisões e enfrentando o vilão AUTO, indo atrás do que considera melhor para a 

tripulação da Axiom. A tripulação também modifica, ao deixar de ser dominada pela 

sociedade cômoda mecânica, inserida e volta a apreciar o contato humano. 

As características de cada personagem podem ser evidenciadas dentro da narrativa, 

fator que contribui para elencar cada um dos elementos da jornada. 

Desde os primeiros registros das animações, configurou-se uma enorme mudança nas 

histórias mostradas no cinema. No início do século XX, o animador era visto como “mágico”, 

aquele que dava vida aos desenhos. Em seguida, finalmente, a técnica ficou em segundo plano 

aos olhos dos expectadores, que puderam dedicar inteira atenção às histórias e às aventuras 

dos seus personagens. Surgiram, nesse ínterim, heróis como o esperto Gato Felix, a sensual 

Betty Boop e o forte marinheiro Popeye, entre muitos outros. 

Como podemos notar, embora as animações tenham mudado ao longo dos tempos 

(também influenciadas por novas técnicas), todas as histórias apresentam em suas narrativas a 

figura do herói. 

Nos últimos anos, um tema bastante em voga refere-se aos efeitos da devastação do 

planeta pelo homem, exatamente o cenário em que o filme WALL-E nos é apresentado. Ou 

seja, as animações, embora abarquem um mundo de sonhos e fantasias, projetam também um 

pouco da realidade atual em que vivemos.  

De acordo com nossa análise, verificou-se, também, que no início da trajetória do 

herói coube o medo, a insegurança e a recusa, então, ele só embarca na aventura por que é o 

escolhido. Nessa direção, configura-se que o herói é designado pela missão, e não basta 

somente apresentar força e coragem. 

Em todas as histórias, ainda vemos a eterna luta entre o bem e o mal. Para que o bem 

prevaleça, é indispensável a presença da figura do herói. Ele partirá em sua missão, enfrentará 
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obstáculos, e, ao final, completará sua incumbência (ou salvará a mocinha da história). 

Embora saibamos que esta narrativa irá se repetir na maioria dos filmes que iremos ver, ainda 

fica a expectativa da concretização da jornada do herói.   

Nossa busca, por traçar a jornada do herói no filme WALL-E foi interessante, ao passo 

que pudemos concluir que as histórias se repetem, e que os personagens são os mesmos na 

maioria dos filmes. Ainda, que na maior parte de nossas vidas, cruzamos com diversos 

arquétipos e percorremos caminhos semelhantes ao da jornada do herói.  

A pesquisa foi muito válida para a área da Comunicação Social, uma vez que deu 

suporte para avaliarmos a potencialidade de um roteiro cinematográfico, ou de uma história 

qualquer; seja a partir de um livro, de uma propaganda, ou de um curta, podendo identificar-

se as deficiências e os pontos essenciais de uma história, com vistas ao alcance de maior 

interesse por parte do expectador.  

Essa investigação foi de suma importância, pois pudemos conhecer também um pouco 

mais sobre a história do cinema, mas principalmente da animação, ainda mais com a 

evidência dos filmes em computação gráfica que tem inundado os cinemas nos últimos anos.  
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ANEXO 1 – Cartazes do filme WALL-E 
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ANEXO 2 – Sinopse do filme WALL-E 
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SINOPSE 

 

Após entulhar a Terra de lixo e poluir a atmosfera com gases tóxicos, a humanidade deixou o 

planeta e passou a viver em uma gigantesca nave. O plano era que o retiro durasse alguns 

poucos anos, com robôs sendo deixados para limpar o planeta. WALL-E é o último destes 

robôs, que se mantém em funcionamento graças ao autoconserto de suas peças. Sua vida 

consiste em compactar o lixo existente no planeta, que forma torres maiores que arranha-céus, 

e colecionar objetos curiosos que encontra ao realizar seu trabalho. Até que um dia surge 

repentinamente uma nave, que traz um novo e moderno robô: EVA. A princípio, curioso, 

WALL-E logo se apaixona pela recém-chegada. 
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ANEXO 3 - Ficha técnica do filme WALL-E 
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FICHA TÉCNICA 

 

TÍTULO ORIGINAL: WALL-E 

GÊNERO: Animação 

TEMPO DE DURAÇÃO: 97 minutos  

ANO DE LANÇAMENTO (EUA): 2008 

SITE OFICIAL: www.disney.com.br/cinema/walle 

ESTÚDIO: Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios  

DISTRIBUIÇÃO: Walt Disney Studios Motion Pictures  

DIREÇÃO: Andrew Stanton  

ROTEIRO: Andrew Stanton  

PRODUÇÃO: Jim Morris  

MÚSICA: Thomas Newman 

DESENHO DE PRODUÇÃO: Ralph Eggleston 

EDIÇÃO: Stephen Schaffer 

 

 

ELENCO (VOZES) 

 

BEN BURTT: WALL-E / M-O 

ELISSA KNIGHT: EVA 

JEFF GARLIN: Comandante B. McCrea 

FRED WILLARD: Shelby Forthright 

JOHN RATZENBERGER: John 

KATHY NAJIMY: Mary 

SIGOURNEY WEAVER: AUTO 
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ANEXO 4 – Fotos de cenas do filme WALL-E 
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ANEXO 5 – DVD do filme WALL-E 
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