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RESUMO 

 

A imagem na área da Educação ainda apresenta-se como uma ferramenta pedagógica no 

ensino de conteúdos disciplinares. Contudo, sua produção apresenta peculiaridades que 

educam o sujeito informalmente e promovem discussões pertinentes à socidade. O presente 

estudo investigou a Educação Visual que a animação Shrek suscita através da construção dos 

seus vilões, sob a perspectiva da paralinguagem, linguagem corporal e linguagem 

cinematográfica. Os personagens elencados para decupagem foram: Lord Farquaad, Fada 

Madrinha e Encantado. O critério de seleção dos personagens tomou como base analisar 

àqueles que não tivessem origem vilã nos contos de Fadas Tradicionais, visto que a proposta 

desse trabalho também foi verificar a inovação na construção destes vilões produzidos em 

Shrek. Para fundamentação teórica, foram utilizados o conceito de Educação Visual (Milton 

Almeida) e Voz (Mara Behlau) e as concepções de Linguagem Cinematográfica (Marcel 

Martin) e Linguagem Corporal (Paul Ekman). Partiu-se do pressuposto que os filmes da 

quadrilogia Shrek fazem parte de um tipo de educação visual, que recontam, sob o olhar dos 

seus produtores e diretores, a história de um povo, bem como sua cultura. Portanto, a partir da 

análise da sua produção é possível refletir sobre a sociedade, seus valores, o que faz desta 

mídia uma potência como produto educacional. Como resultado do estudo, observou-se que 

os vilões de Shrek estão associados aos elementos da sociedade pós-moderna. Com a 

decupagem destes personagens, notou-se que estes foram construídos como índices que 

revelam fragmentos pós-modernos e a partir desses elementos contemporâneos vários temas 

foram discutidos, dentre eles: sociedade do consumo, mundialização da cultura, culturas 

híbridas, padrões de beleza e padrões sociais estereotipados. Com este trabalho, evidenciamos 

a importância da habilidade de ler as imagens que nos rodeiam, visto que elas - como objetos 

culturais que são - nos oferecem múltiplas discussões e formas de educação. Pode-se 

considerar ainda que os vilões de Shrek são índices que apontam temas pós-modernos que são 

postos à prova quando associados a estes antagonistas desta animação.  

 

 

Palavras-chave: Educação; Educação Visual; Cinema de Animação; Expressividade e Shrek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study aimed to investigate the Visual Education is used by the Shrek's Quadrilogy to the 

construction of its villain, under the paralingual, body language and film language 

perspectives. The characters analyzed were: Lord Farquaad, Fairy Godmather and, Prince 

Charming. The criteria of inclusion of these characters took as base to analyze those who 

didn’t have villain origins on the traditional Fair Tales, as the proposal of this work was also 

to verify the innovation on the construction of these villains in Shrek. For the theoretical 

foundation of this dissertation, it was used the Visual Education (Milton José de Almeida) and 

Voice (Mara Behlau) e Film Language (Marcel Martin) and Body language (Paul Ekman) 

concepts. Started form the assumption that Shrek, as a movie, is part of a kind of visual 

education, that retells under the supervision of its producers and directors, the history of a 

people, as well as its culture. So, from the analisys of its production, one can reflect about the 

society and its values and about ourselves, what makes this midia a potency as an educational 

product. As a result of the study, it was observed that the Shrek villains are associated to post-

modern society’s elements. From the decoupage of these characters, it was noticed that the 

villains were built as icons that reveals post-modern fragments, and from those contemporary 

elements, many themes were discussed, among them: society of consumption, hibrid cultures, 

globalization culture, beauty and social stereotyped standards. Thus, through this work one 

can validate the importance of the ability to read the images that surround us, as they offer 

infinite discussions and ways of education. One can also see that the Shrek’s villains are icons 

that point to post-modern themes that are put into prove when associated to the antagonists of 

this series. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Segundo Silverstone (2005) a mídia tem papel importante ao nos revelar a cultura 

cotidiana, bem como seus significados, fornecendo entretenimento e informação. 

Concomitante às mudanças ocorridas na sociedade, a mídia é reformulada a fim de nos fazer 

pensar, refletir, influenciando-nos em relação aos valores e conceitos estabelecidos. Ela serve 

como processo de mediação, onde as pessoas se comunicam, são persuadidas, informam-se, 

são entretidas, educadas, de várias maneiras e com graus variados. 

 Na sociedade midiática na qual estamos inseridos, nos são disponibilizadas diversas 

mídias como revistas, audiobook, histórias em quadrinhos, redes sociais, sites de 

relacionamento, filmes, dentre outros. Todas elas estão em nossas vidas diariamente, 

ocupando a cada dia maior espaço na nossa rotina; durante as refeições, ao dirigir, no 

momento do estudo e de descanso. Estes suportes imagéticos carregam linguagens 

específicas, direcionadas para variados públicos, educando-nos informalmente.   

 As imagens e sons em movimentos são produções culturais construídas dentro de um 

projeto artístico, cultural e de mercado, sendo um objeto da cultura. A mídia audiovisual 

revela, através de suas imagens, uma visão de mundo de diferentes diretores, com uma 

linguagem que performa uma inteligência verbal e, ao mesmo tempo, uma linguagem 

diferente da verbal (ALMEIDA, 1999a).   

 Esta linguagem é a cinematográfica. Ela traz as histórias dos povos, bem como suas 

culturas, através da articulação dos elementos fílmicos, como iluminação, cenário, figurino, 

movimento de câmera, enquadramentos, personagens, voz, dentre outros aspectos. Ela carrega 

em suas imagens, elementos da sociedade, o que provoca em nós uma identificação ou repulsa 

ao que está sendo apresentado. Pode-se dizer então, que o cinema é a memória de um povo, 

um arquivo de imagens que guarda a história das sociedades. Estas imagens, por sua 

construção cinematográfica, produzem em nós diversos sentimentos que variam de acordo 

com a nossa experiência com o cinema, e nos educam através dos seus elementos 

constitutivos, processo este denominado por Almeida (1999) de Educação Visual. 

 Vale salientar que a nossa compreensão do mundo através de imagens de uma forma 

geral (filmes, desenhos animados, pinturas, programas de televisão), se dá não somente pela 

identificação dos elementos culturais ali presentes, mas pelo fato que nossa realidade social 

não é apenas representada de forma imagética, mas também constituída ou produzida como 

ela. Ao lermos uma palavra, ou enxergamos um objeto, imagens são vislumbradas em nossa 

mente. Por serem partes constituintes da sociedade e por seu potencial como educador 
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informal, as imagens desempenham um papel importante nas orientações de nossas ações 

práticas.  

 A animação é uma variação fílmica que se constitui como mercado promissor em todo 

mundo, devido as suas inovações, tais como: uso de tecnologia de ponta, elementos culturais 

da sociedade inseridos no enredo, uso de paródias e sátiras, novos pontos de vista dos contos 

de fadas tradicionais, dentre outros. Esta transformação nas animações promoveu uma maior 

variedade de público e, como consequência, maior diversificação deste produto. 

 Geralmente as animações são produzidas a partir de contos de fadas tradicionais que 

apresentam como principal característica, a “moral da história”. Esta literatura carrega em si 

valores e conceitos morais, e por esta razão, participa ativamente do processo formativo do 

indivíduo, principalmente de crianças. Com as mudanças nas animações, há uma releitura dos 

contos de fadas tradicionais nestas produções e assim, novas ideologias circulam nesta mídia, 

educando o sujeito contemporâneo. Diante disto, vê-se a possibilidade de se conhecer a 

sociedade pós-moderna
1
 por meio deste produto midiático, a partir das análises das suas 

narrativas, bem como da linguagem cinematográfica utilizada na construção de significados e 

sentidos. 

 Ao tratar sobre pesquisa de investigação de imagens, Fischer (2002) esclarece ser 

importante analisá-las tendo como parâmetro não apenas as imagens em si (suas cores, 

movimentos, sons...), como também o gênero no qual estas se enquadram, os personagens que 

são expostos na tela, os sujeitos que recebem estas imagens, os produtores, criadores, 

jornalistas e especialistas, que de alguma forma circulam na sociedade os discursos dessas 

imagens. 

 Segundo Duarte (2009), a partir do momento que se compreende como o cinema atua, 

descobre-se que a transmissão e produção de saberes e conhecimentos não se limita a escola, 

mas abrange as diversas instâncias sociais. Por esta razão, é preciso aprender a “ver o 

cinema”, partindo do pressuposto que ele nos traz infinitas discussões, provenientes de 

sujeitos com diferentes formações culturais e fílmicas.  

 Este trabalho surgiu com o intuito de elucidar, através do estudo da construção das 

animações, a importância de ampliar o olhar da área de Educação, enxergando os espaços, 

artefatos cotidianos e meios sociais que constantemente estão nos educando. Assim, o 

objetivo geral deste estudo foi investigar a Educação Visual que a animação Shrek nos suscita 

                                                           
1 Foi utilizado o termo pós-modernidade segundo Fredric Jameson (1985) que o define como sendo um conceito 

de periodização, cuja principal função é correlacionar a emergência de novos traços formais na vida cultural com 

a emergência de um novo tipo de vida social e de uma nova ordem econômica. 
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por meio da construção dos seus vilões, buscando esta resposta na análise da produção desses 

personagens a partir da voz, linguagem corporal e linguagem cinematográfica, além de 

verificar o conjunto de significações construídas a partir da articulação dos parâmetros 

elencados. Considerou-se que os filmes da quadrilogia Shrek fazem parte de um tipo de 

educação visual, que recontam, sob o olhar dos seus produtores e diretores, a história de um 

povo, bem como sua cultura. Logo, a partir da análise da sua produção, pode-se refletir acerca 

dos significados e ideologias presentes nesta mídia. 

 Para fundamentação teórica foram utilizados o conceito de Educação Visual, de 

Milton de Almeida (1999) e as concepções de Linguagem Cinematográfica, de Marcel Martin 

(2005), Voz, de Mara Behlau (2001) e Linguagem Corporal, de Ekman (2011). O primeiro 

autor parte da hipótese que há uma educação não formal promovida a partir das diversas 

imagens presentes em nosso meio. Já Martin afirma que a linguagem cinematográfica é a 

gramática cinematográfica, um outro meio de expressão, considerada universal, que nos 

oferece significados por meio da articulação dos seus elementos.  

 A definição de Behlau (2001) sobre voz a relaciona como sendo a marca do indivíduo, 

sua identidade vocal, e que por esta razão, ao ouvirmos uma voz conhecida, conseguimos não 

somente identificar o seu locutor, como notar a emoção contida no momento de fala. A autora 

afirma ainda, que de acordo com a entonação vocal, as intenções comunicativas do falante 

também são percebidas pelo ouvinte. Quanto à linguagem corporal, Ekman (2011) relata que 

a partir da contração dos músculos faciais e movimentos corporais, conseguimos identificar as 

emoções dos indivíduos, bem como suas intenções comunicacionais.  

 Quanto à escolha da animação, optou-se por estudar os vilões da animação Shrek, em 

especial, pela sua receptividade no mercado cinematográfico
2
 e na sociedade de uma forma 

geral, bem como pela sua identificação como a pioneira na desconstrução dos padrões 

apresentados nos contos de fadas tradicionais, inserindo elementos da cultura pop
3
, 

satirizando-os, parodiando-os, ou apresentando-os através do humor. 

 Por sua construção diferenciada e pela sua repercussão, várias pesquisas foram feitas 

tendo como objeto de estudo a série Shrek, como as de SILVA (2007) e SANTOS (2009), 

                                                           
2 Esta série bateu recorde de venda na época do seu lançamento em DVD e rendeu mais de 11 bilhões de 
dólares. Além disso, seus personagens foram utilizados por empresas como a McDonald´s para vender seus 
produtos (BRAZ, 2009). 
  

3 A cultura pop surge nos anos 60 como um fenômeno cultural ocidental que nasceu sob condições capitalistas 
de uma sociedade em fervor industrial e tem como principais expressões a vida pública e privada. O advento do 
Pop Art está diretamente ligado à cultura de massas e aos sistemas mercadológicos. Neste momento, os bens 
de consumo e as mídias de massa tornam-se objetos de arte e pesquisa científica. Um dos expoentes desta 
época é Andy Warhol (PASCOAL, 2013). 
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levantando discussões sobre diversos temas, como: a desconstrução dos marcadores sociais e 

a releitura dos contos de fadas tradicionais; a contemporaneidade presente na animação; a 

presença do humor, do grotesco e da ironia; a inserção do livro no filme e as possibilidades 

que surgem como consequência e a sexualidade revelada nas cenas.  

 Em alguns destes estudos, os vilões da série foram analisados, porém, limitando-se a 

descrever o seu papel no enredo fílmico e sua estrutura física, ou trazendo o contraste de 

papéis dos contos tradicionais para a animação Shrek, como a Fada Madrinha e Encantado. 

Contudo, em Shrek a vilania nos é apresentada de forma diferenciada em relação aos desenhos 

da Disney, por exemplo. Ela vem carregada de humor e ironia, além de estar associada a 

elementos específicos da sociedade contemporânea. Esta observação empírica foi a motivação 

desta dissertação para estudar a construção destes vilões. O que eles nos contam sobre a 

sociedade pós-moderna e sua cultura? A partir da construção destes vilões, que tipo de 

significados nos são oferecidos? Qual é a educação que obtemos através das imagens de sons 

e movimento dos vilões de Shrek?  

 A abordagem escolhida para o desenvolvimento desta pesquisa encontrou aporte nas 

pesquisas qualitativas, uma vez que a análise de dados foi indutivamente construída a partir 

das particularidades dos vilões para os temas gerais, que nos remetem aos elementos da 

sociedade contemporânea, sendo a interpretação feita pelo pesquisador acerca dos 

significados dos dados (CRESWELL, 2010).   

 O referencial metodológico utilizado neste estudo foi uma adaptação do “Método 

Documentário de Interpretação”, de Ralph Bohnsack (2007), que propõem uma mudança na 

formulação da pergunta investigativa, substituindo o termo “o que” são fenômenos ou fatos 

sociais, para “como”, dirigindo suas atenções para a compreensão de como estas imagens são 

constituídas.  Quanto ao procedimento metodológico, Bohnsack (2007) propõe que a 

captação das peculiaridades de uma imagem seja realizada com suspensão temporária das 

nossas concepções/conotações gerais, para que a descrição da forma/produção da imagem seja 

alcançada fielmente, sem interferências pessoais. Embora não acreditemos nessa 

‘neutralidade’, nos esforçamos para que a decupagem das imagens fosse feita com o máximo 

de objetividade. Pelo que foi descrito acima, este método demonstrou-se o mais compatível 

com esta pesquisa, uma vez que o objetivo foi decupar as cenas dos vilões de Shrek, para 

posteriormente interpretar os significados que esta animação nos traz. 

 Inicialmente, foi determinado como critério de seleção dos vilões que estes não 

apresentassem origem vilã nos contos de fadas tradicionais, para atender a proposta desta 
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pesquisa em analisar quais são as inovações que a vilania de Shrek nos revela. Por esta razão, 

a quarta animação da quadrilogia não foi analisada e assim, foi excluído o personagem 

Rumpelstiltskin. Em seguida, realizou-se a análise dos dados, dividida em dois momentos. No 

primeiro, as animações Shrek, Shrek 2 e Shrek Terceiro foram assistidas, para reconhecimento 

e identificação dos vilões, realizando apontamentos iniciais sobre os personagens, 

selecionando posteriormente as cenas. Neste momento, eliminou-se a terceira série da 

animação por observar que em Shrek 2 o personagem Encantado, antagonista principal em 

Shrek Terceiro, traz peculiaridades de seu relacionamento com a mãe importantes para 

discussão. Assim, optou-se por analisar suas cenas do segundo volume da quadrilogia, para 

relacionar esta análise com a da Fada Madrinha. Em seguida, criou-se um roteiro de 

decupagem para facilitar o processo analítico (apêndice A). Assim, foram quantificadas e 

selecionadas as cenas na dublagem em português. Optou-se por analisar nesta língua, uma vez 

que a produção de dublagem é constituída de elementos culturais pertencentes ao país que a 

faz. Os vilões selecionados foram Lord Farquaad, Encantado e Fada Madrinha.  

 No segundo momento, para analisar qual é o tipo de educação visual disponibilizada 

por estes personagens, foi realizada a decupagem da expressividade vocal e corporal e a 

produção cinematográfica das cenas que estes participaram. Após a análise, verificou-se que a 

vilania de Shrek apresenta relação intrínseca com elementos culturais da sociedade 

contemporânea, apontando assim índices
4
 do mundo pós-moderno em suas imagens. Diante 

deste fato, optou-se por descrever como estes índices são observados a partir dos três 

parâmetros supracitados (expressividade vocal, corporal e linguagem cinematográfica) em 

cada vilão selecionado, com escolhas de cenas intencionais que revelam estes elementos.  

 A escolha do termo índice deveu-se por este revelar, de forma indireta, pistas e 

fragmentos de elementos culturais pós-modernos que serão apontados de forma crítica pelo 

texto. Esses personagens dão pistas, ainda que vagas, de elementos que são alvo de crítica da 

sociedade contemporânea. 

 Iniciou-se com a descrição da voz, seguida da expressividade facial e corporal. Para a 

análise dos recursos vocais, foram avaliados os seguintes parâmetros: tipo de voz, pitch, 

loudness, velocidade de fala e articulação. A conjunção destes nos possibilitou a avaliação da 

psicodinâmica vocal dos personagens, bem como a percepção da paralinguagem. Estes dois 

                                                           
4 A definição utilizada para o termo “índice” é a descrita em Santaella (1983): um tipo de signo que como tal 
funciona porque indica uma outra coisa com a qual ele está atualmente ligado. O índice como real, concreto, 
singular é sempre um ponto que irradia para múltiplas direções, mas só funciona como signo quando uma 
mente interpretadora estabelece a conexão em uma dessas direções. 
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termos referem-se, respectivamente, ao que sentimos ao ouvir uma voz e o que ela nos quer 

dizer.  

 Quanto à expressividade corporal, a decupagem foi dividida em duas partes: expressão 

facial e linguagem corporal. Na primeira, foram avaliados os músculos em contração na face 

(anexo A). A análise da combinação dos músculos em contração nos permitiu verificar a 

emoção revelada em cada momento do vilão. Já na linguagem corporal, optou-se por 

descrever os movimentos de braços, troncos e cabeça relacionada às cenas utilizadas para 

decupagem da expressão facial.  

 Após a avaliação destes dois aspectos, foi realizada a descrição da produção dos 

elementos fílmicos e fílmicos não específicos que nos apontassem os índices do mundo pós-

modernos. Inicialmente, explanou-se sobre os elementos fílmicos relacionados a câmera, 

como  enquadramento, tipos de plano, os ângulos de filmagem e movimentos da câmera. Em 

seguida, descreveu-se a produção dos elementos fílmicos não específicos, como iluminação, 

figurino, cor e cenário. 

 A dissertação está dividida em três capítulos. O primeiro apresenta a relação da 

Educação Visual com as animações Shrek, iniciando com a descrição da relação entre cultura, 

sociedade e imagem; em seguida, realizando um panorama das animações e finalizando com 

uma análise da animação Shrek, bem como das pesquisas que tiveram esta mídia como objeto 

de estudo.  

 O segundo capítulo traz uma análise da construção do vilão Lord Farquaad, fazendo 

relação deste personagem com os padrões de beleza e os tipos de relacionamentos observados 

na sociedade contemporânea, bem como as relações de poder no mundo pós-moderno. No 

terceiro e último capítulo são discutidas a produção da Fada Madrinha e Encantado e a relação 

desta concepção familiar com o consumo.  

 Esperamos com esta dissertação contribuir para a mudança do olhar da Educação para 

o estudo com imagens, especialmente do cinema, proporcionando uma visão dilatada, para 

que assim, professores, alunos e a sociedade de forma geral, observe as infinitas 

possibilidades que ele nos proporciona de ver e interpretar o mundo, nos tornando conscientes 

daquilo que consumimos midiaticamente. 

 Acreditamos ainda, que esta pesquisa amplia e destaca a importância de estudos na 

área de Educação Visual, reiterando a hipótese que a imagem nos ensina pela própria imagem, 

através dos seus elementos estruturais, que neste estudo foi composto pela gramática 

cinematográfica, e que com conhecimento desta gramática o sujeito aprende. 
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1. QUADRILOGIA SHREK: IMAGENS QUE (RE)CONSTRÕEM SIGNIFICADOS 

 

1.1 Cultura, Sociedade e Imagens: elementos formativos da Educação Visual 

 

 Os diversos tipos de imagens que nos cercam nos educam visualmente através das 

suas cores, linhas, formatos, iluminação. Porém, esta educação não se limita ao que está 

exposto em nossa frente. Ela vai além; transcende a própria imagem e nos leva a conhecer, 

interpretar e entrar num processo reflexivo sobre a sociedade e cultura na qual vivemos.  

 Para Thompson (1995) o estudo dos fenômenos culturais pode ser pensado como o 

estudo do mundo sócio-histórico constituído na forma de um campo de significados, ou a 

análise das maneiras como expressões significativas de vários tipos são produzidas, 

construídas e recebidas por indivíduos em um mesmo contexto sócio-histórico. Segundo este 

mesmo autor, assim como a história e a sociedade vivem em constante transformação, o 

conceito de cultura também apresenta variadas definições de acordo com o tempo que esta se 

localiza na história da humanidade. Portanto, o conceito de cultura tem história própria, e o 

sentido que ela tem hoje é, em certa medida, um produto dessa história.  

 Segundo Almeida (1994, p. 13-14):  

 

A cultura produz e também reproduz, faz nascer, renascer o conhecimento, 

as sabedorias, mostra novamente o antigo, demonstra o novo, o saber-fazer 

dos homens. É sempre contemporânea do presente, até mesmo quando expõe 

o velho, a cultura que já foi. Ela se expõe, ao mesmo tempo, para produção e 

consumo, independente de faixa etária, formação, pré-requisitos. Deixa-se 

ver, ouvir, falar, comer, mexer, usar por consumidores de diferentes idades 

culturais e gosto. 

 

 De acordo com Paraíso (2008) a imagem é parte importante da cultura, por dar 

visibilidade aos seus elementos, como também por produzir e divulgar diferentes significados. 

Portanto, a imagem é elemento ativo nas transformações culturais da sociedade na qual 

vivemos. Martin (2005) afirma que este fato se deve por elas serem percepções formuladas do 

mundo e das coisas do mundo, e de acordo com a intenção do seu produtor e com a nossa 

identificação com as imagens, somos impulsionados a reagir. Porém, Bohnsack (2007, p. 288-

289) vai além quando diz que “O fato de compreendermos o cotidiano através de imagens 

significa que nosso mundo, nossa realidade social não é apenas representada de forma 

imagética, mas também constituída ou produzida dessa forma”. Deste modo, a imagem é um 
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elemento importante da sociedade não por representá-la, mas por criá-la, produzir cotidianos, 

construir o mundo. A imagem, neste sentido, constitui-se como a própria sociedade. 

 Comenius, que organizou a didática no campo da Educação, publicou em 1658 o livro 

ilustrado “Orbis Sensualium Pitcuts”, trazendo as imagens para a área educacional e 

reconhecendo que estas educam e apresentam um valor estético e político. E assim, nos 

remete a ideia que imagem é um conhecimento a ser compreendido e interpretado 

(MIRANDA; COPPOLA; RIGOTTI, 2009). 

 Por vivermos em uma sociedade midiática, estamos cercados de imagens. Dentre 

estas, temos as imagens e sons em movimento, que surgem como “A nova oralidade”, 

definida por Almeida (1994, p. 19) como sendo 

 

[...] uma reprodução real daquilo que reproduz, independente de ser um 

telejornal ou um filme de seres fantásticos. Aparece visualmente como se 

fosse real e o é, pois vemos sua forma, cor, movimento, som. [...] Dessa 

forma, todo nosso aparato intelectual acostumado a entender e ver palavras 

oralizadas, a nossa inteligência verbal, é atualmente obrigado a acordar 

para uma inteligibilidade diferente, necessária para a vida educacional e 

cultural na sociedade oral de imagem e som. 

 

 Fazem parte dessa nova oralidade as produções de imagens e sons do cinema, e 

principalmente da televisão. Assim, experenciamos uma comunidade de espectadores, de 

consumidores de imagens e sons, que constroem seu entendimento do mundo a partir das 

informações dos meios de comunicação de massa, dessa nova oralidade (ALMEIDA, 1994). 

 Fischer (2001) afirma que este produto midiático, que é um meio de comunicação 

social, atua no processo formativo do indivíduo, constituindo o sujeito contemporâneo e 

produzindo e circulando significações e sentidos. Estes repercutem na sociedade e em todas as 

suas gerações, influenciando também nas práticas escolares e na vida cotidiana, quanto aos 

estilos e condutas.  

 A mídia, deste modo, torna-se elemento essencial da nossa experiência 

contemporânea. Ela aborda nossas histórias como textos sociais que são trazidos a toda a 

sociedade através da imagem (TV, cinema, reportagem) e nos faz refletir sobre situações da 

nossa vida diária. Portanto, à medida que identificamos elementos culturais nestas mídias, 

podemos pensar sobre o que está sendo exposto na tela, e como consequência, analisar estas 

informações e suas implicações sociopolíticas, assim como refletir sobre o nosso papel neste 

contexto (SILVERSTONE, 2005).  
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 Almeida (1999b) afirma que há uma construção contemporânea da memória e do olhar 

de uma civilização a partir das imagens e palavras em movimento do cinema, e que isto faz 

parte de um programa de Educação Visual. Ao relacionar o cinema, a produção industrial e a 

cultura acadêmica, este mesmo autor aponta que o cinema é  

 

[...] produção complexa para o consumo e entretenimento de qualquer 

pessoa, de qualquer grupo social, para a qual basta levar o próprio corpo à 

sala de exibição, sentar e permanecer com os olhos abertos. Junto a todos os 

outros, permanecerá em quase imobilidade e absolutamente só. Talvez, por 

isso, o cinema seja a arte que melhor expressa e faz com que se expresse o 

viver contemporâneo urbano: estar só, estando junto. Um estranhamento 

com os personagens da vida cotidiana... (Almeida, 1999b, p xi). 

 

A Educação Visual, não se limita, portanto, a ensinar a ler e interpretar imagens, mas 

ela também significa intervir na mediação simbólica que os homens fazem para reconhecer e 

entender o mundo (MIRANDA; RIGOTTI; BEZERRA, 2009). Neste sentido, Sardelich 

(2006) considera que nosso olhar para uma imagem não é passivo, é uma complexa 

experiência que transforma a informação recebida. Nessa concepção, a imagem passa a ser 

compreendida como signo que incorpora diversos códigos, que constroem uma linguagem 

específica para cada suporte imagético, e sua leitura demanda o conhecimento e compreensão 

desses sistemas de codificação, quando se propõem a realizar uma pesquisa, ou no uso em 

sala de aula para aprofundar e potencializar a leitura.  

  Ao pensar na aceitabilidade e acessibilidade do cinema por seu variado público, 

percebe-se a importância de se estudar sua linguagem, a linguagem cinematográfica. Segundo 

Almeida (1994), o cinema conta a história de um povo a partir desta linguagem, produzindo 

significado pelo processo de filmagem, de concepção do diretor, da tecnologia da máquina, da 

possibilidade-limite da inteligência e da técnica em dado momento da história. Como 

consequência, os sentidos provocados no telespectador são variados. E isto se deve a 

experiência que este tem com a sétima arte, sua história de vida e sua identificação ou repulsa 

com o que está sendo reproduzido na tela do cinema. Além disso, estas histórias são 

produzidas por diferentes concepções de diretores, como pode ser observado quando 

assistimos filmes que tratam de um mesmo tema, porém relatam visões diferentes dele. Sendo 

assim, o cinema, através da linguagem cinematográfica, pode nos levar a vários conflitos e 

entendimentos de mundo, ensinando os sujeitos.  

 Para Fabris (2008, p. 118) 
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[...] Os filmes são produções em que a imagem em movimento, aliada às 

múltiplas técnicas de filmagem e montagem e ao próprio processo de 

produção e ao elenco selecionado, cria um sistema de significações. São 

histórias que nos interpelam de um modo avassalador porque não dispensam 

o prazer, o sonho e a imaginação. Elas mexem com nosso inconsciente, 

embaralham as fronteiras do que entendemos por realidade e ficção. Quando 

dizemos que o cinema cria um mundo ficcional, precisamos entendê-lo como 

uma forma de a realidade apresentar-se. 

 

 O cinema deve ser visto como um objeto cultural, visto que nos traz visões de mundo 

de diversos diretores e que tem uma linguagem que performa uma inteligência verbal e, ao 

mesmo tempo, é diferente desta. Portanto, não pode ser visto apenas como recurso didático ou 

ilustrativo. As imagens e sons de televisão e filmes, além de estabelecer comunicação com os 

espectadores, simula uma conexão real e se faz presente nos locais onde este público está 

(ALMEIDA, 1994). Ao utilizar a animação “Morte e Vida Severina”
5
, por exemplo, como 

material didático para ensinar sobre sertão, o professor reduz a potencialidade desta animação 

a um tema específico, não o reconhecendo como uma linguagem que traz recortes da história 

de um povo, e assim, um instrumento possível para que os alunos conheçam sua própria 

história como sociedade, reflitam sobre ela e construam conceitos e sentidos sobre o que está 

sendo exposto visualmente. 

 Sob a perspectiva da imagem como objeto cultural, Almeida (2000) descreve os 

estúdios de televisão como a memória de uma sociedade, na qual estão arquivadas e 

catalogadas as imagens da História, escolhidas previamente e oferecidas ao espectador através 

de edições do diretor com um intuito estético e político. Para Almeida (1994, p. 27)  

 

[...] Estas histórias-em-imagens são um prolongamento e um acréscimo 

visual das histórias faladas. Uma sociedade oral tem no ouvir incessante e no 

olhar exterior, a fonte única de informações, valores, conhecimentos, 

comportamentos a serem imitados. Sons da fala ou do mundo e imagens 

fundem-se na construção mimética da subjetividade do homem urbano, cuja 

maioria lê pouco, ouve, vê e fala muito, imersa numa eterna infância da 

cultura. [...] Porém o mundo da produção e consumo das histórias-em-

imagens não é tão simples. Se a maioria se embala nessa infância cultural, 

estética e política, outros não. E é neste ponto, no espaço dos que falam ou 

utilizam a linguagem do cinema, espectadores com certa formação 

intelectual e criadores; produtores de cinema, que podemos perceber alguns 

dos conflitos da produção/reprodução de histórias-em-imagens de cinema ou 

de televisão.  

 

                                                           
5 Animação da TV Escola em 2010, com direção de Afonso Serpa e produção da Fundação Joaquim Nabuco. É 
uma versão audiovisual da obra de mesmo nome de João Cabral de Melo Neto, produzida em 1956. 
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 Para Jorge Larrosa Bondía (2002) vivemos numa sociedade informatizada, com 

sujeitos bem informados e em busca de mais conhecimento, com opinião própria, mas com 

pouca experiência, pois as informações não os transpassam, não os tocam. E isto se dá pelo 

excesso de informação, pela falta de tempo, de memória e do momento do silêncio, que não 

deixa lugar para a experiência. Além disso, atualmente os sujeitos não se expõem não se 

entregam as experiências e assim, não lhes é possível enxergar como o mundo nos mostra sua 

face real, a série de regularidades a partir das quais podemos conhecer a verdade do que são 

as coisas e dominá-las. Dentro deste contexto, os produtos fílmicos nos contam em suas 

cenas, histórias; trazendo-nos valores, falam de nós mesmos, mas nem sempre é possível 

viver esta experiência e compreendê-la, por não conseguirmos identificá-las. 

 Compreender esta forma de linguagem é importante por expressar, de maneira 

explícita ou não, que a sociedade e o cinema exercem influência entre si. A primeira oferece 

valores e maneiras de ver e de pensar da cultura da sociedade, no qual o próprio cinema está 

presente, enquanto a segunda reproduz repetidamente estes elementos culturais, promove 

uma aceitação deles como padrão que será amplamente aceito e, como consequência, 

dificultam ou retardam o surgimento de outras formas de representação (DUARTE, 2009).  

 Os filmes e os programas de televisão, neste sentido, são histórias que narram e ao 

mesmo tempo celebram visualmente modos de ver e estar no mundo, que transparecem 

diferentes mensagens existenciais, religiosas, políticas, morais. Imagens que são também 

mensagens. Mensagens em formas e cores. (ALMEIDA, 1999) 

 É por esta razão, segundo Almeida (1994), que se faz necessária uma alfabetização 

para leitura de imagens que nos rodeiam, bem como os seus significados; para 

compreendermos os padrões que nos são passados naturalmente, sem haver reflexão sobre 

estes. Neste sentido, a escola tem papel importante, visto que este conteúdo também é 

oferecido para o público infantil, que ainda está em formação da sua personalidade e que ao 

mesmo tempo, está recebendo essas mensagens visuais.  

 Por conseguinte, esta ideia nos leva a entender que a escola não é única no processo 

de transmitir/produzir conhecimentos e assim, formar sujeitos. O cinema, neste sentido, 

torna-se uma instituição informal que também participa desse processo educacional, portanto 

deve ser pesquisado e, conforme Duarte (2009) defende, pode ser também pedagogizado.  

 Desse modo, o filme não traz apenas entretenimento. Ele pode ser considerado espaço 

para desenvolvimento social, despertando novos olhares acerca da realidade, e por isto deve 

ser utilizado na escola. Para Melo (2006), o cinema deve ser utilizado como instrumento de 
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educação para “olhar o mundo” a partir de uma didática da imagem, compreendendo os 

elementos cinematográficos, para assim entender os signos inerentes a esta mídia.  

 Estes elementos cinematográficos fazem parte da estética visual de um filme. Esta 

estética é formada por vários aspectos como, tempo dos quadros e das sequências de imagens, 

cortes e enquadramentos, encadeamentos de cenas e programas, movimentos da câmera, cores 

e sons, músicas, vozes, ruídos, etc. Os significados que nos são oferecidos serão reconhecidos 

no silêncio de uma cena para outra, entre o processamento da imagem na mente do espectador 

e o recebimento de uma nova. Por isso que, ao interpretarmos um filme somente pela 

mensagem explícita, estamos fazendo uma análise incompleta desta mídia (ALMEIDA, 

1999a).   

 A estética visual do cinema, também chamada pelos profissionais da área de 

linguagem cinematográfica, é a gramática do cinema que traz uma linguagem profundamente 

rica pela articulação de códigos e dos elementos citados anteriormente como: imagens em 

movimento, luz, som, música, fala, figurino e textos escritos. A partir destes elementos é que 

o cinema tem a seu dispor infinitas possibilidades de produzir significados (DUARTE, 2009). 

 Ao se discutir sobre o papel da câmera, Martin (2005) afirma que esta tem função de 

revelar os elementos cinematográficos, e assim possui papel relevante na construção da 

linguagem cinematográfica, pois suas variações apresentarão situações diferentes para o que 

está sendo gravado, seja o cenário, a iluminação, ou o enquadramento.  

 Ao pensar em planos de filmagem, por exemplo, estes estão diretamente relacionadas 

à narração. Assim, o plano pode levar o sujeito a se concentrar em um personagem específico 

(close-up extremo), ou pode sugerir a dinâmica narrativa e temática entre os personagens 

(plano geral) (MERCADO, 2011). 

 Já as cores e a luz são elementos cinematográficos utilizados em pinturas, desenhos e 

filmes que favorecem o nosso entendimento sobre a imagem. Scareli e Andrade (2008) 

descrevem que estes elementos quando utilizados na dicotomia claro e escuro dão a ideia de 

suspense, ou nos leva a construir novos significados ao relacionar cenas, palavras, imagens e 

histórias.   

 Para Martin (2005) os cenários, mais importantes no cinema do que no teatro, podem 

ser construídos com o intuito de nos trazer significados, representar aquilo que 

verdadeiramente é, ou nos levar a refletir sobre o drama do personagem. Ainda há a 

possibilidade de se criar um cenário expressionista, com o intuito de sugerir algo convergente 

em relação a ação psicológica do personagem. 
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 O figurino, por sua vez, é uma ferramenta auxiliar na definição dos elementos da 

narrativa das linguagens audiovisuais, sendo o ponto do espaço-tempo em que a história se 

insere, marcando as passagens de tempo, como também indicando as características 

sociopsicológicas dos personagens. Quando este não é produzido de maneira adequada, pode 

entrar em dissonância com os outros elementos fílmicos, produzindo significados indesejados 

(COSTA, 2002).  

 Outro elemento cinematográfico importante a ser analisado é a linguagem sonora, que 

é dividida em trilha sonora (repertório musical), efeitos sonoros e voz. Carvalho (2008) relata 

que a criação dos sons no cinema se dá por meio do sincronismo da imagem visual e dos sons. 

Quando bem utilizado, este elemento torna-se uma faceta técnica complementar na confecção 

do controle da narrativa e de sua recepção, sendo imperceptível ao espectador. 

 A linguagem corporal também é importante no processo de construção de sentidos no 

cinema. Ekman (2011) refere que a partir da linguagem corporal, em especial, a expressão 

facial, conseguimos identificar as emoções dos indivíduos, bem como suas intenções 

comunicacionais que nos serão passadas. Estas intenções também nos são transmitidas pela 

paralinguagem, que se referem aos aspectos da qualidade vocal da voz humana, como volume 

de voz, velocidade de fala, ritmo, dentre outros aspectos, que transmitem aquilo que sentimos. 

 A voz é tão importante no cinema que atores fazem estudos complexos para construir 

as vozes dos seus personagens com o intuito de produzi-las de tal forma que o espectador, ao 

ouvir a voz, compreenda o seu papel dramático e qual é a sua função no enredo. Isto acontece 

porque a voz e a emoção estão intrinsecamente ligadas. Segundo Behlau (2001), transmitimos 

vocalmente os nossos sentimentos mais profundos, além da nossa personalidade. Esta relação 

vem sendo estudada desde os tempos gregos e hoje, usa-se o termo “psicodinâmica vocal” 

para descrever o impacto psicológico produzido pela qualidade vocal do indivíduo.  

No contexto de filmes dublados, é fundamental a escolha do ator que realizará a 

dublagem. Os atributos para esta escolha são: ter boa memória, reflexo audioverbal, recursos 

vocais apropriados, ser um intérprete compatível com a versão original, ter atenção e 

percepção auditiva e visual, flexibilidade vocal (variando altura, intensidade, ressonância, 

inflexão, velocidade e ritmo de fala), harmonia na relação entre corpo e voz e boa dicção 

(Cabral, 2005). Isto porque o dublador, no momento da dublagem em estúdio, assiste às 

imagens das cenas que irá interpretar ao mesmo tempo em que ouve em uma das orelhas a voz 

do ator original, e na outra, a voz do diretor comandando a gravação.  

Hamam et al (1998) apontam outros elementos relevantes para esta escolha, tais como: 

a semelhança da voz do dublador com a do personagem original, características do 
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personagem, tipo físico do ator original. Além disso, é relevante considerar os personagens 

que aparecem juntos  em cena e qual voz mais se adequa ao padrão cultural do país.  

 A conjunção de todos estes elementos cinematográficos presentes nos diversos tipos 

de produtos fílmicos carregam significados que nos são oferecidos. Dentre estes produtos do 

cinema, temos os filmes de animação que será o objeto de estudo desta dissertação.  

 

 

1.2 Panorama das Animações 

  

 A palavra animação é utilizada para designar as formas de cinema nas quais o 

movimento aparente é produzido de forma diferente da simples filmagem analógica. Este foi 

considerado por alguns teóricos como uma espécie de laboratório figurativo, e por outros 

como um revelador ideológico do cinema em geral (AUMONT; MARIE, 2006). Para Chong 

(2001, p. 8), “o princípio básico da animação pode ser definido como um processo que cria a 

ilusão de movimento para um público por meio da apresentação de imagens sequenciais em 

rápida sucessão”. 

 Segundo Fossatti (2009), com a ciência moderna, após o Renascimento, surge um 

ambiente propício para formular ideias, com o propósito de produzir dispositivos para animar 

objetos inanimados. A partir de 1645, com a lanterna mágica, até 1895 quando os irmãos 

Lùmiere criam o cinematógrafo, vários dispositivos foram construídos para o processo de 

produção da animação (conferir arquivo digital em anexo denominado “Dispositivos para 

animação”). Estas inovações acontecem até os dias atuais, tendo como objetivo aperfeiçoar o 

processo de animação que não se reduz aos desenhos, mas abrange diversos produtos 

midiáticos. Contudo, são os desenhos animados que mais se beneficiam destes dispositivos. 

 Vicente (2003) afirma que, ao longo dos anos surgiram vários processos ou meios para 

a produção de animação, como a animação bidirecional (consistia em fazer desenhos no 

papel, passá-los para a película de acetato e colori-los para serem fotografados), animação na 

película (desenha-se sobre a película cinematográfica, fotograma por fotograma), animação de 

efeitos (utilização de objetos de diferentes tamanhos em relação aos atores, juntando-os em 

uma mesma cena) e animação em computação gráfica (produção da animação com o recurso 

do computador). 

 O primeiro desenho animado surgiu em 1906, na França, elaborado pelo artista 

plástico James Stuart Blackton. O desenho Humorous Phases of Funny Faces, de curta 

duração, foi apresentado por animação frame a frame, sem parte falada. Mas foi Frances 
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Emile Cohl que revolucionou a história do desenho animado, elevando-o ao status de arte, por 

estes carregarem princípios estéticos norteados pela filosofia anti-racional. Os desenhos 

produzidos por este profissional traziam elementos de questões formais da sociedade, através 

das suas imagens e narrativas. Em 1908, ele lança o desenho animado Fantasmagorie obtendo 

sucesso internacional. Esse é considerado o primeiro desenho animado de verdade, com 

sucesso internacional, fotografados frame a frame e apresentando características estilísticas 

bem definidas (BARBOSA JÚNIOR, 2005).  

 Na década de 1920, a animação desenvolve-se e ganha força nos Estados Unidos a 

partir do movimento de animar as histórias em quadrinhos. Neste momento surgem novos 

animadores, como Pat Sullivan, criador do Gato Félix
6
, e Walt Disney, com Oswald - The 

Rabbit
7
. Este último cria os Estúdios Disney, que monopolizará este mercado por um longo 

período, pela criação de desenhos animados baseados em contos de fada infantis, com 

poesia, narrativa linear e uma imitação da realidade. A Disney lançou desenhos de sucesso 

como Mickey Mouse e Pato Donald e foi o primeiro a produzir um desenho animado de 

longa metragem – “Branca de Neve e os Sete Anões”, de 1937 (BOSELLI, 2002).  

 A partir da década de 1930, houve o grande desenvolvimento técnico e artístico da 

animação, o que provocou o surgimento de outros estúdios, com novas técnicas e jovens 

cartunistas. A produtora cinematográfica Warner Bros. lança, neste período, um estúdio que 

tem como característica um estilo mais despojado, que foge dos padrões tradicionais de 

formas e fórmulas e com personagens dualistas, mas que não são necessariamente marcados 

por heroísmo ou vilania. Deste estúdio, as séries Looney Tunes (1930) são as que se destacam 

e que fazem sucesso até os tempos atuais (BARBOSA JÚNIOR, 2005).    

 De acordo com Barbosa Júnior (2005), outro estúdio surge em 1940 como grande 

opositor à Disney, é a UPA (United Productions of America). Com ela, há grandes mudanças 

nas produções de desenhos animados, também com estilo estético que diverge da Disney, 

apesar de ser formada por antigos funcionários deste. A base dos desenhos da UPA era uma 

nova concepção de animação, com visual chapado, histórias não convencionais, mudanças de 

formas, cores, texturas, som e o foco no design. Seus animadores tinham o propósito de trazer 

sua arte e suas opiniões sociais e políticas. Este novo padrão estético foi aceito pelo público e 

fez sucesso na grade televisiva durante as décadas de 1950 e 1960, sendo chamado de 

                                                           
6 Protagonista do filme “O gato Félix”, criado em 1920 pelo artista Otto Messmer, que fez sucesso na década de 

20 e foi inspiração para outros produtos anímicos, inclusive o personagem Mickey Mouse (BARBOSA JÚNIOR, 

2005). 

7 O primeiro astro animal da Disney. Era um coelho baseado no gato Felix (BARBOSA JÚNIOR, 2005). 



29 
 

 
 

animação limitada
8
. Estes dados demonstram que sempre houve tentativas de quebrar com o 

padrão fabuloso da Disney para produção de desenhos com valor sociopolítico, com teor 

artístico, porém, o padrão Disney permaneceu soberano durante muitas décadas, apesar de 

sofrer períodos de crise. 

 Para Cruz (2006), com o declínio dos longas-metragens da Disney e a introdução das 

animações limitadas no mercado, os desenhos animados foram absorvidos com maior 

facilidade pelo recente mercado televisivo. Entre 1950 e 1980, há um crescimento na 

produção de seriados infantis, que ficaram conhecidos como “Saturday Morning Cartoon” 

(desenhos de sábado de manhã), porém estes tinham a característica de apresentar uma 

qualidade artística questionável, por transmitir a ideia de animação como “entretenimento 

infantil, com pobre valor artístico”. A quebra desse padrão somente ocorrerá a partir de 1980, 

quando a concepção de desenhos animados será renovada.  

 Em meio a este período, entre as décadas de 1950 e 1960, surgem os animadores da 

Hanna-Barbera que associavam qualidade artística e baixo custo, com a técnica Hanna-

Barbera
9
, favorecendo o lançamento contínuo de novas animações para a televisão, como Zé 

Colméia e Manda Chuva. Entretanto, a intensa produção de desenhos para a TV favoreceu 

nos anos seguintes, o declínio da identidade artística dos desenhos, que ficaram a serviço das 

empresas de fabricantes de brinquedos (CRUZ, 2006). Pode-se observar com este novo 

modelo de desenhos animados, que as mudanças ocorridas na sociedade influenciavam 

diretamente neste processo artístico. Com função artística ou de entretenimento, os desenhos 

animados eram atuais, presentes nas casas e indiretamente, ofereciam um teor ideológico para 

o público.  

 A partir de 1980, inicia-se um dos períodos mais prósperos da animação mundial que 

se estende até os dias atuais. Com o avanço das novas tecnologias, apresentadas pelos irmãos 

Whitney, há o renascimento da animação como entretenimento para além do público infantil e 

com formato televisivo. Neste momento, desenvolvem-se aparatos científicos, softwares 

especializados e conceitos gráficos digitais básicos à arte por computador, com retomada na 

produção de longas-metragens industriais e animações digitais em 2D e 3D. Estas novas 

tecnologias representam o futuro da animação e contribuem para a proliferação de estúdios 

                                                           
8 Animação Limitada foi uma técnica introduzida pela UPA que tinha como objetivo produzir desenhos de 
baixo custo, num curto período de tempo, com boa produtividade e com a característica de não seguir a 
abordagem hiper-realista. 
9 Técnica Hanna-Barbera tinha como base movimento simplificado, cuidadosamente elaborado e 
cronometrado, com ênfase em poses-chave e no movimento das extremidades dos personagens. Permitia a 
reutilização de animações em diversas sequências, eliminando trabalho e, portanto, derrubando os custos. 
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independentes ao redor do mundo, surgindo a partir daí uma variedade de estilos e técnicas 

em todo o mundo (BARBOSA JÚNIOR, 2005).  

 Conforme Cruz (2006) relata, foi a partir destas novas técnicas de utilização desses 

materiais de desenhos animados que foram criadas diversas categorias de animação, como: a 

animação tradicional, a rotoscopia, animação digital, animação de recorte, captura de 

movimento, animação limitada, stop motion (com o uso de massinha, fantoches e bonecos, 

pixillation, pinscreen), dentre outros. Com isto, o desenho deixou de ser unicamente 

produzido a lápis e pela manipulação de objetos até movimentos do próprio corpo do ator, os 

personagens ganham características humanas que os tornam verdadeiras imitações da vida. 

Isto se deu pelas mudanças ocorridas no mercado, aos esforços artísticos, as inovações no 

processo de produção (CHONG, 2001). 

 Com o advento destas novas tecnologias criou-se um cenário favorável à hibridação, 

codificando novas linguagens associadas às atuais formas de comunicação, surgindo então os 

desenhos animados digitais. Estes, por sua vez, possuem linguagem própria constituída por 

códigos verbais, visuais, sonoros e sinestésicos, com signos específicos para cada público, 

reunindo desde elementos pertencentes ao próprio cinema, até códigos figurativos utilizados 

nas histórias em quadrinhos (GOMES; SANTOS, 2007).   

 Outra característica importante das animações atuais, é que estes trazem claramente 

referências à sociedade atual, diferentemente dos desenhos passados. As narrativas clássicas 

se distanciavam do real, trazendo elementos que são possíveis apenas nos contos de fadas. Já 

os desenhos atuais possuem uma nova proposta, explorando outras linhas narrativas e 

acompanhando o ritmo e o interesse das crianças e dos adultos contemporâneos (GOMES; 

SANTOS, 2007). Para Hoffmann (2003), o implemento destas situações do cotidiano das 

crianças espectadoras nos desenhos animados provoca identificação destas com o desenho 

atual, o que também acontece como o público adulto. Almeida (2000) afirma que a partir da 

linguagem televisiva e fílmica, lugares, homens e mulheres reais são transcritos em signos da 

realidade. Dessa linguagem que expressa a realidade com signos da própria realidade, decorre 

a credibilidade quase total do espectador naquilo que vê nas telas e que acredita ser real e 

verdadeiro. E é isto que prova a importância de se interpretar a imagem de cinema e televisão.  

 Dentro desta nova concepção de animação, com os efeitos dramáticos provocados a 

partir do emprego de estratégias narrativas, os filmes digitais 3D instauram um novo 

paradigma estético na indústria de longas-metragens de animação. Ele é uma narrativa 

burlesca da realidade. Segundo Cruz (2006), esta mídia apresenta uma abordagem cômica dos 

acontecimentos, sendo sustentada pelo uso sistemático de representações cômicas visuais e de 
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diálogos irreverentes, aludindo a elementos culturais e comportamentos da sociedade 

contemporânea. Um bom exemplo é o filme “Smurfs” (2011), que traz os personagens 

anímicos da série de desenhos animados produzido em (1981), pelos estúdios Hanna Barbera. 

Esta releitura traz os mesmos personagens do desenho, porém com dramas da nossa sociedade 

cultural, música e fala contemporaneizada, humor direcionado para público adulto e infantil e 

produção artística próxima à realidade.  

 Para Denis (2007, p. 8),  

 

Os filmes de animação conhecem hoje um sucesso que no passado nunca 

tiveram, inclusive nos tempos de glória dos estúdios Disney. Limitado 

durante um tempo excessivo ao público infantil, o cinema de imagem a 

imagem ganhou os seus trunfos também junto do “grande público”, com o 

surgimento de um desenho animado comercial adulto, e nos meios da 

cinefilia, do cinema experimental e da arte contemporânea, onde, com outras 

técnicas e assuntos, ele começa enfim a ser reconhecido como um campo de 

investigação de corpo inteiro. 

 

 Este produto midiático, pelo seu grande sucesso, torna-se então elemento cultural 

importante na contemporaneidade, tanto por trazer diversos significados culturais, como 

também por possibilitar o estudo da história de uma sociedade a partir da história da sua 

produção (ANDRADE; SCARELI; ESTRELA, 2012). Sobre este mesmo aspecto, Kindel 

(2003) declara que os desenhos animados são ferramentas importantes para estudo, pois a 

partir delas pode-se discutir e refletir sobre questões sociais e morais relacionados a gêneros, 

nacionalidade/etnias, corpo, bem como modos de ver e lidar com a natureza, construindo 

também estereótipos sociais.  

 Atualmente também se discute a importância de se ter uma educação visual voltada 

para os filmes de animação. Bento (2009, p. 6488) relata que  

 

A educação do olhar permite que se tenha discernimento ao realizar um 

trabalho educativo, por exemplo, a partir da experimentação do cinema de 

animação, este que possui, além de produções permeadas por ideologias, 

uma gama de filmes ricos em temas geradores, em cultura, em fantasia, em 

criatividade e em diversos conteúdos escolares. Sob esse prisma, não se pode 

descaracterizar o cinema de animação como uma instância pedagógica, que 

também agrega valores educacionais significativos, no sentido de contribuir 

para a construção do imaginário e instituição de comportamentos e hábitos.  

 

 Por esta complexidade na produção das animações e sua relação com a cultura da 

sociedade, o uso do cinema na Educação não deve se limitar a ser um material pedagógico. 



32 
 

 
 

Este produto fílmico surge como uma nova possibilidade de leitura do mundo. Para Turner 

(1997), através da sétima arte, é possível compreender as sociedades retratadas nos filmes, por 

meio da experiência em nossa própria sociedade. Ou seja, o processo de reconhecimento dos 

elementos culturais se deve pela identificação destes com o nosso cotidiano, e assim temos a 

possibilidade de refletir sobre este material que é uma reprodução da vida real. Neste sentido, 

Ribeiro (2011) corrobora com o assunto quando diz que os contos de fadas, presentes nos 

desenhos animados, é um tipo de linguagem que nos leva a identificar nossos dramas na tela, 

e assim produz em nós uma reflexão sobre nós mesmos.  

 Ao se analisar a trajetória do cinema de animação, Fossatti (2009) comenta que esta 

revela uma história que abarca importantes progressos que geraram mudanças entre o desenho 

e a sociedade: do desenho à lápis para a animação digital; do público infantil para um público 

heterogêneo; da reprodução dos contos de fadas para cenas da vida real. O percurso do 

desenho de animação vai sendo mundialmente delineado e sua história vem sendo edificada 

por novos animadores, estúdios, filmes e personagens que, em seu conjunto, vão consolidando 

o gênero (conferir arquivo digital em anexo denominado “História dos Desenhos 

animados”). 

 O desenho animado é uma produção de maior dificuldade na sua construção que os 

filmes comuns e por isto, requerem maior variedade de técnicas para desenhar e reproduzir os 

seres e cenários na qual a fantasia da história se desenvolverá, para assim trazer os signos que 

fazem parte da nossa cultura (ALMEIDA, 1994). Nesta construção de signos, pode-se 

observar que o cinema passa hoje por uma revisão de paradigmas, e como consequência, o 

gênero animação reformata-se e se reconstrói a partir das transformações observadas na 

sociedade (FOSSATI, 2009). Dentro deste cenário mundial de avanço tecnológico e 

transformações, é importante ressaltar o papel das animações independentes, da facilidade de 

veiculação nas mídias e a independência na produção artística, o que provocou uma 

concorrência agressiva e efetiva aos estúdios tradicionais, como a Disney. Nascem novos 

estúdios, com novos padrões estéticos e técnicas, além de diferentes abordagens das questões 

sociais e políticas.  

 A Dreamworks SKG, fundada em 1994 por Steven Spielberg (cineasta), Jeffrey 

Katzenberg (ex-produtor de direção da Disney) e David Geffen (produtor musical bem 

sucedido), responsáveis pelas iniciais da empresa - SKG, é hoje um dos maiores estúdios de 

cinema nos Estados Unidos. Inicialmente trabalhava com a produção e distribuição de filmes 

próprios, além de atuar em outras áreas, como músicas e produtos televisivos. Em 1998, 

começa a produzir filmes de animação, com o lançamento do “FormiguinhaZ” e “Príncipe do 
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Egito”, e a partir daí investem na animação digital e nas técnicas de massa de modelar. Com o 

desenvolvimento dessa área, em 2002 se funde à PDI (Pacific Data Images) e nasce a 

Dreamworks Animation SKG, ramo do estúdio responsável em produzir filmes de animação 

gráfica. A partir deste momento, a empresa ganha sucesso mundial na produção de várias 

animações, como a quadrilogia “Shrek” (DREAMWORKS ANIMATIONS, 2012)
10

.  

 Shrek (2001) foi o primeiro filme da Dreamworks gerado por computador. Este 

desenho animado digital mudou o conceito da indústria cinematográfica em relação à 

animação computadorizada, trazendo como característica um desenho com roteiros 

semelhantes a série de televisão “Os Simpsons” e humor irreverente. Chong (2001) 

complementa ao referir que Shrek traz também mudanças no uso da tecnologia, com a paleta 

de cores e a iluminação projetadas de forma a produzir uma sensação impressionista. De 

acordo com Volmer e Ramos (2007a), a Dreamworks inaugura uma nova etapa do cinema de 

animação, com personagens, visualmente, quase reais, que apresentam movimentos e 

recriações de músculos, pele, ossos e cabelos. 

 Além das inovações quanto a tecnologia e roteiros, Shrek (2001) pode ser destacado 

também por ser a primeira animação a abordar as situações do cotidiano como elas são, 

diferente dos desenhos da Disney que são baseados em contos de fadas e finais felizes que 

nem sempre são reais. Deste modo, pode-se afirmar que Shrek inicia uma era de animações 

cujas imagens são mais fiéis no sentido de ser uma reprodução da sociedade, trazem os 

elementos da nossa cultura e a possibilidade de uma reflexão sobre esta. E acredita-se que esta 

fórmula foi o que gerou o sucesso deste desenho e as animações subsequentes à ele que 

seguiram o mesmo formato. E foi esta a motivação para esta dissertação: estudar este produto 

midiático e os elementos que ele nos traz, refletindo sobre seus significados e o potencial 

educacional desta animação.  

 

 

1.3 Shrek: um novo padrão anímico, um novo olhar do mundo 

 

 Shrek! (1990) é um livro do autor americano William Steig que fez grande sucesso nos 

Estados Unidos por trazer personagens que contrastavam com os dos contos de fadas. Filho 

de imigrantes judeus poloneses, este autor narra no livro a história do anti-herói ogro Shrek, 

tão horrendo que é expulso de casa pelos seus pais, também ogros. Este personagem que foge 

                                                           
10 Informações retiradas do próprio site da empresa: http://www.dreamworksanimation.com/. 

http://www.dreamworksanimation.com/
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dos padrões dos contos de fadas tradicionais, se orgulha de ser repulsivo e de suas ações 

maldosas com os seres humanos, sempre questionando a felicidade destes. Neste conto, o 

anti-herói encontra um motivo para seguir sua vida quando a bruxa lhe diz seu destino: 

encontrar o seu único amor, uma ogra também (des)provida de beleza. Assim, Shrek segue 

uma aventura em busca da sua amada, com a ajuda da bruxa, do cavalo e de outros 

personagens (STEIG, 1990). Este livro serviu de roteiro para a animação homônima em 2001. 

 Antes da publicação do conto Shrek! surge no Brasil a literatura “O Fantástico 

Mistério de Feiurinha”, de Pedro Bandeira (1986), da editora FTD. Ganhadora do prêmio 

“Jabuti” no mesmo ano por melhor texto infantil, narra a história da princesa Feiurinha que 

desaparece do mundo das princesas dos contos de fadas tradicionais. Todas as princesas se 

empenham em procurá-la, quando descobrem que não conhecem sua estória. Este livro 

propõe que a existência dos contos são elementos da nossa cultura, da imaginação e que são 

vivos no contar da avó, na memória das crianças (BANDEIRA, 1993).  

O conto de Bandeira, assim como o conto de Steig, questionam os padrões dos contos 

de fada tradicionais e trazem questões sociopolíticas e filosóficas importantes a serem 

analisadas pela sociedade. Eles quebram paradigmas, trazem à tona os padrões estéticos e 

morais da sociedade contemporânea, questionando, por exemplo, os padrões de beleza, como 

uma forma de produzir no leitor uma análise crítica destas situações presentes na vida real. É 

esta característica tão importante que atraiu a Dreamworks Animation a produzir a quadrilogia 

Shrek. 

 Esta série rendeu mais de 11 bilhões de dólares, sendo o “Shrek 2” o desenho de maior 

bilheteria e o “Shrek”, o primeiro filme, a ganhar o Oscar na categoria “melhor filme 

animação”
11

. Esta quadrilogia surge da adaptação do livro “Shrek!” associada à vários 

elementos dos contos de fadas tradicionais e de aspectos da sociedade contemporânea. Nesta 

animação, há a mixagem destes três produtos para construção de um novo padrão anímico que 

atendesse ao mercado cinematográfico. 

 Shrek (2001) foi o primeiro desenho lançado. É uma animação computadoriza, 

dirigido por Andrew Adamson e Vicky Jenson, que narra a história de um ogro rabugento que 

para conseguir o seu pântano de volta, invadido pelos personagens dos contos de fadas, faz 

um acordo com Lord Farquaad e precisa, em troca, resgatar a alegre e independente princesa 

Fiona, noiva do Lord. Ele vai resgatar a princesa com a ajuda do burro falante. No decorrer do 

filme eles se apaixonam, e no momento do casamento de Fiona e o Lord, Shrek tenta impedir 

                                                           
11 Informação retirada do site americano: http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=shrek3.htm.  

http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=shrek3.htm
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o matrimônio. Seu sucesso foi tão evidente que o estúdio DreamWorks deu continuidade a 

série.  

 O segundo lançamento da série, Shrek 2 (2004), dirigido por Andrew Adamson, Kelly 

Asbury e Conrad Vernon, também foi sucesso e ficou em primeiro lugar nas bilheterias, além 

de bater recorde de maior arrecadação em um único dia. Nesta segunda animação da série, vê-

se de forma mais intensa a incorporação das referências da cultura pop. Shrek 2 traz o 

encontro do casal com os pais de Fiona e a não aceitação de Shrek como o marido da sua 

única filha. Shrek, confuso com a situação, procura a Fada Madrinha, a vilã desta animação, 

em busca de uma poção mágica para se tornar humano e receber a aceitação da sua nova 

família. Ele lida com vários problemas durante o filme, sendo um deles, ter que enfrentar o 

vilão vaidoso Príncipe Encantado.  

 Fossatti (2009) relata que Shrek 2 (2004) foi considerado um filme com melhor 

animação computadorizada, favorecendo maior realismo dos personagens humanos. Além de 

métodos tecnológicos mais avançados, os animadores aperfeiçoaram quanto as técnicas para 

produção das nuvens, água, fogo, fumaça, cabelos e pêlos, permitindo hiper-realidade. 

 Shrek Terceiro (2007), dirigido por Chris Miller, é a continuação da série que traz a 

frustração do Príncipe Encantado que não teve o seu final feliz e por isso tentará se vingar de 

Shrek. Em contrapartida, o rei Harold adoece e Shrek é escolhido para tomar o seu lugar no 

trono. Porém, ele não se sente apto para governar, só querendo retomar sua vida no pântano. 

Nesse sentido, ele vai em busca de um sobrinho do rei para substituí-lo no trono. Em paralelo, 

Príncipe Encantado se junta aos vilões de outros contos e aprisiona as princesas, que foram 

traídas por Rapunzel, uma releitura desta princesa que no filme se torna vilã.  

 Esta animação, diferente das anteriores, teve uma aceitação mediana pela crítica por 

retomar a fórmula das animações tradicionais, não quebrando com os paradigmas dos contos 

de fadas, fator que conferiu sucesso às animações anteriores. Esta nova versão de Shrek, sob a 

direção de Chris Miller, incluiu moral da história, dramas paralelos, perdendo o foco e 

diminuindo a ação, rompendo com os padrões das narrativas anteriores de Shrek (FORLANI, 

2007)
12

. Apesar deste fato, este filme foi considerado o quarto produto fílmico mais bem-

sucedido nas bilheterias mundiais
13

.  

 O último filme da quadrilogia, Shrek para sempre – O capítulo final (2010), dirigido 

por Mike Mitchell, ocorre no espaço de tempo do primeiro filme, entre a prisão da princesa 

Fiona na torre e o resgate desta por Shrek. Ele narra a tentativa do vilão Rumpelstiltskin em 

                                                           
12 Informação retirado do site da Uol. http://omelete.uol.com.br/cinema/shrek-terceiro/#.UjiwTsYqiSo.  

13 Informação retirada do site: http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=shrek3.htm. 

http://omelete.uol.com.br/cinema/shrek-terceiro/#.UjiwTsYqiSo
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=shrek3.htm
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destruir a vida de Shrek para conquistar o reino de Tão, Tão Distante. Shrek, cansado da 

rotina diária de casado e das obrigações de pai, além de ter a sua imagem de ogro 

“manchada”, é enganado e faz um acordo com o vilão para tirar um dia de folga da sua vida. 

Com este acordo, ele na verdade muda toda a sua história com Fiona, não fazendo mais parte 

da vida dela e nem sequer tendo filhos com ela. A Fiona meiga torna-se uma guerreira 

valente. Para desfazer o acordo e reaver sua antiga vida de volta, Shrek precisa conquistar 

Fiona para que esta lhe dê um beijo apaixonado. Para não perder o reino, Rumpelstiltskin 

tenta matar Shrek com auxílio das bruxas e do flautista de Hemelin.  

Este filme teve a maior bilheteria no final de semana de estreia, arrecadando US$ 71,3 

milhões de dólares. Isto ocorreu pelo retorno à narrativa com crítica dos contos de fadas e 

paródias dos filmes hollywoodianos, o que demonstra, o interesse do público por enredos 

diferentes dos tradicionais, com um olhar mais contemporâneo.  

 Esta quadrilogia teve repercussão mundial, o que levou o estúdio a produzir quatro 

curtas animados de Shrek: Shrek 4D (2003), Shrek the Halls (2007), O susto de Shrek (2010) 

e Natal Shrektacular do Burro (2010) (DREAMWORKS STUDIOS, 2012). Além dos curtas 

metragens, vários outros produtos foram criados com base nesta animação, como games, 

brinquedos, materiais esportivos e de festas. Deste modo, pode-se observar a relação 

intrínseca entre a produção de padrões dos produtos midiáticos e a sociedade.  

 Outro fator importante é notar que a direção de cada animação Shrek foi realizada por 

diferentes diretores, o que demonstra que estas produções não são de autoria, de cunho 

artístico, mas atendem ao mercado da indústria cinematográfica, é um produto cultural. 

Contudo, este fato não invalida a importância de se pesquisar estes filmes, uma vez que estes 

trazem elementos sociais que devem ser analisados, além de produzir reações diversas nos 

seus espectadores (consumo, análise reflexiva, entretenimento, dentre outros). Um elemento 

que se destaca na evolução da série foi a inovação tecnológica, aspecto que favoreceu a 

aceitação e identificação do público com esta mídia. Em Shrek 2, seus técnicos inovam este 

tipo de produto ao criar um tipo de iluminação global chamada bounce shader, que simula o 

modo com que a luz bate e reflete por toda parte. Outra técnica de iluminação criada foi a 

distribuição de sub-superfície, que proporciona uma camada translúcida à pele, atribuindo 

ainda mais realismo aos personagens. Estes desenvolvimentos técnicos foram beneficiados 

pela parceira deste estúdio com a empresa de computadores e acessórios Hewlett-Packard - 

HP (SHREK 2, 2004).  

 Em Shrek Terceiro (2007), o estúdio continua sua parceria com a HP e se alia também 

a AMD, empresa norte-americana fabricante de circuitos integrados, especialmente 
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processadores, o que facilitou o controle dos personagens, especialmente as configurações 

faciais destes, que agora tornam-se mais rápidas. Além disso, percebe-se maior fluidez nos 

movimentos dos figurinos e dos personagens e técnica mais eficiente na produção de solvente 

fluidos para gases, vapor e fumaça, como as mágicas do personagem Merlin, por exemplo. 

Com processadores mais avançados, potencializou-se  o modo de reproduzir volume em 

computador e a geração de personagens secundários que agora são mais personalizados 

(SHREK TERCEIRO, 2007). Estes pontos citados acima apontam a relação direta da 

inovação tecnológica e o desenvolvimento das animações, produzindo produtos com maior 

realidade e para atender ao mercado consumidos da indústria cinematográfica.  

 De acordo com Fischer (2007) estudar as imagens (sua produção, recepção e o tipo de 

uso que se faz delas), é importante porque nos auxilia a compreender o mundo que nos rodeia, 

uma vez que estas imagens trazem reproduções da vida cotidiana daquele que o produz, 

imagina, planeja, produz e veicula essas mídias.  

 Diante do que foi exposta, a mídia - desenho de animação - não é somente um produto 

industrial que tem como objetivo entreter, mas um material cinematográfico que possui o 

poder de nos fazer pensar a partir de diferentes focos. Para Scareli e Andrade (2011), este 

suporte imagético nos leva a construir novos e variados significados ao relacionar cenas, 

palavras, imagens e estórias.  

 A produção da série Shrek e sua diferenciação narrativa em relação às demais 

animações foi a motivação para que sua escolha como objeto de estudo desta dissertação. Para 

tanto, pesquisou-se em periódicos brasileiros com o intuito de construir o estado da arte 

desses estudos que tinham este objeto em comum, proporcionando-nos vários apontamentos. 

Considerando que eles nos trouxeram reflexões importantes e únicas, referendando a ideia 

deste subcapítulo de que Shrek traz uma nova visão de mundo, optou-se por expor a 

discussões destas pesquisas nesta parte da dissertação.  

 O aspecto mais discutido nos periódicos foi como a animação Shrek desconstrói os 

marcadores sociais presentes nos contos de fadas tradicionais. Diferentes argumentações são 

levantadas nos artigos que tiveram esta animação como objeto de estudo. O primeiro autor 

que será descrito neste espaço levanta uma tema importante quando diz que: 

 

(...) Shrek é apresentado como um monstro e oposto à imagem pré-determinada de 

príncipe. Fiona é chamada de bela, linda, como está pré-determinado que uma 

princesa de contos de fadas deva ser. Mas a princesa se transforma em ogra e, por 

isso, é a companheira ideal para Shrek. Essas ideias são as mesmas das falas dos 

personagens. Ideias preconcebidas sobre como devem ser um príncipe e uma 

princesa (e como não devem ser), sobre a oposição entre humano e monstro, sobre a 
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construção de pares calcada sobre a igualdade (e não a diferença) (Mittmann, 2003, 

p. 86).  

 

 Segundo Fortunato (2010, p. 3) “A mídia nem sempre tem poder determinante sobre 

as pessoas, mas sua característica amplificante torna visíveis aspectos presentes na 

sociedade”. Dentro deste contexto e diferindo do estudo anterior, alguns autores acreditam 

que Shrek desmistifica os padrões sociais dos contos tradicionais, visto que traz um príncipe 

que não atende aos padrões de beleza, uma princesa que não é indefesa e que para ser feliz se 

transforma em ogra; uma fada madrinha que é má e mãe de um príncipe vaidoso e 

egocêntrico; e um vilão que é rico, baixinho e tolo (MITTMANN, 2003; AMERENO, 

CHACON, 2007; AXER, 2008; SANTOS, 2009).  

 Esta importante discussão científica sobre os marcadores sociais presentes nesta 

quadrilogia, demonstra como os diretores nos levam a pensar e refletir sobre os padrões que 

nos são construídos socialmente. Nos faz analisar estas formas humanas de existir e se fazer 

presente na sociedade contemporânea.  

 Para Gomes e Santos (2007) e Melo (2011), os desenhos atuais, através da sua 

narrativa e de outros elementos, têm um olhar crítico aos padrões da sociedade atual, o que 

difere dos desenhos tradicionais que não traziam esta comparação com a realidade. Shrek traz 

novos signos para os personagens, partindo da contestação dos padrões dos contos de fada, 

questão também abordada nos trabalhos analisados. Além da crítica aos padrões de beleza, 

este desenho levanta questões quanto a aceitação de si mesmo, a busca do bem coletivo, a 

realidade da vida e o respeito às diferenças (AMERENO; CHACON, 2007; VOLMER; 

RAMOS, 2007a; VOLMER; RAMOS, 2007b). Esta transformação no “conceito” de padrões 

sociais abordados em Shrek, e que a partir dele vem sendo reproduzidos em outras animações, 

é fruto da individualização da pós-modernidade, outra questão levantada nos artigos 

apresentados e que será discutida mais adiante neste trabalho.  

 A contemporização das animações, comparados aos contos de fada, demonstra que a 

mídia reproduz a nossa cultura atual e, de acordo com Thompson (1995), esta última está em 

constante transformação em consonância com a sociedade, que muda de acordo com o tempo 

no qual ela está presente.  

 Para Gomes e Santos (2007), podemos observar esta presença em várias cenas de 

Shrek. No primeiro filme, Lord Farquaad escolhe sua amada no espelho mágico, alusão aos 

programas de namoro da televisão, ou aos sites especializados em encontro de casais. Em 

Shrek 2, a Fada Madrinha vai comer no fast food por estar ansiosa ao discutir com o rei 
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Harold, porém fica estressada ao sair da dieta, alusão as redes de fast food tão presente nos 

dias atuais, como também ao culto ao corpo perfeito através de dietas. Assim, pode-se 

perceber que uma grande inovação desta quadrilogia é a inserção de situações sociais e 

valores morais contemporâneos nas animações, o que provoca uma identificação do público 

com o desenho e confirma a importância deste como multiplicador de conhecimentos. Para 

Martín-Barbero (2000), os meios de comunicação proporcionam à sociedade outros canais 

pelos quais circulam uma multiplicidade de saberes, sendo mais um espaço de acesso e 

legitimação do saber, junto à escola, família e outras instituições. Portanto, esta mídia torna-se 

valiosa como um produto analítico cultural e por isto, deve ser estudada.  

 De acordo com Bassols (2010), esta influência dos elementos culturais da sociedade 

nos desenhos Shrek não o distancia dos contos de fada tradicionais, uma vez que esta 

animação é considerada uma releitura contextualizada dos contos de fadas tradicionais. Shrek 

tem sua origem no livro Shrek!, de William Steig (1990) e este, na sua época, também foi uma 

paródia da sociedade na qual ele surgiu (SILVA, 2007). Também pode ser observada a 

presença marcante de vários contos nesta animação, e estes também contextualizados, como 

pode ser observado no conto homem gengibre, representado em Shrek pelo “Biscoito”; o Gato 

de Botas; o confeiteiro; o conto “O Rei Sapo”, representado pelo pai de Fiona; Pinóquio; as 

princesas, dentre outros. Todos estes são contos presentes em Shrek, que carregam algumas 

características originais, com um toque de secularização (SILVA, 2007; BASSOLS, 2010). 

 Outro fato importante que motivou a estudar este filme foi verificar que dos 04 vilões 

das animações, dois são “personagens do bem” nos contos de fadas tradicionais: Fada 

Madrinha e Príncipe Encantado. Personagens reformulados, com anseios, questionamentos 

sobre a vida, tristezas, buscas inquietantes e contemporâneas que os levam a figura de 

malévolos. Esta releitura destes personagens traz uma nova perspectiva destes contos, uma 

visão do diretor a partir das suas observações da vida contemporânea e experiências diárias, 

sendo uma forma de apontar que estes papéis não correspondem mais a nossa realidade.  

 A presença dos contos de fadas tradicionais nesta mídia faz dela um importante 

material lúdico-pedagógico para o ensino da literatura às crianças. Não somente de ensino de 

literatura, como também de orientação sexual, visto que neste desenho também estão 

presentes cenas relacionadas ao sexo consideradas inadequadas para a idade de muitas 

crianças que assistem este desenho (SILVA, 2007; SANTOS, 2009). Para Teté; Fornarolli; 

Oliani (2008, p. 9), “...o filme trata sim de cenas impróprias que influenciam na sexualidade 

precoce, porém se assistido com orientação de pais e educadores pode servir como base para 

Educação Sexual”. Contudo, vale lembrar que os desenhos Shrek são representações dos 
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desenhos contemporâneos, e por esta razão trazem em suas cenas o novo conceito de sexo 

para a sociedade que, segundo Santos (2009, p. 62) é a sociedade sexófila, na qual o “sexo é 

assumido como ato natural e como suprema liberdade do ser”. 

 O papel desta animação como um mediador de conhecimento e reconstrução de 

significados que podem ser oferecidas em sala de aula também é algo abordado. A partir de 

Shrek, pode-se propor uma revisão pelo aluno-espectador, orientado pelo professor, de suas 

visões de mundo, suas regras, lançando uma possibilidade de trabalho com esta película. Com 

esta animação há infinitas possibilidades de reflexão: função social dos estereótipos; aceitação 

das suas próprias condições de vida; defesa da própria identidade pessoal; perseguição aos 

“diferentes”; exclusão social dos grupos minoritários; abuso de poder das classes dominantes; 

sociedade perfeita; amizade entre os diferentes e desmistificação das regras sexistas nos 

contos tradicionais (ROS, 2007). 

 Pode-se, de maneira mais ampla e por sua riqueza de informações, trabalhar com estes 

desenhos com noções culturais, geográficas, valores, dentre outros aspectos (MAGNO, 2003; 

MELO, 2011). Entretanto, percebe-se que a área da Educação ainda não está preparada para 

utilizar este rico recurso midiático como mediador dos saberes, uma vez que não reconhece o 

conjunto de significações contido nas animações. Para Pontes; Penteado (2011, p. 69) isto se 

deve “as concepções de infância que estão subjacentes às práticas pedagógicas dos 

professores que ensinam no Ensino Infantil...e a deficitária formação dos professores que 

atuam nessa modalidade de ensino”.  

 Outro aspecto discutido nos periódicos foi o papel de mediador que o professor tem 

neste processo, estimulando a curiosidade e a inteligência de seus alunos e trabalhando 

reflexões críticas sobre estes desenhos e os valores que estes trazem, o que facilitará a estes 

uma melhor concepção de mundo (AXER, 2008). Partindo deste trabalho com o profissional, 

Oga (2004) sugere que se inicie o estímulo com o aluno, leitor/espectador, para que este 

aprenda a entender as imagens, diferenciando a educação com a imagem (uso metodológico 

em função do conteúdo) e educação para a imagem (que é ter uma atitude consciente, saber 

analisar e criticar mediante a leitura desta mídia).  

 Esta mídia torna-se um material pedagógico que permite ao seu público a fruição, 

construção de significados, a uma análise crítica do mundo (FISCHER, 2002). Todavia, em 

meio às transformações nos padrões anímicos que acompanham as mudanças da sociedade e 

trazem uma análise reflexiva sobre ela, temos, em muitas situações, professores imóveis, 

inertes as situações ao seu redor, que não acompanham o desenvolvimento social e 

tecnológico dos seus alunos e assim, perdem seu papel de mediador e de facilitadores na 



41 
 

 
 

formação de alunos críticos. Além disso, os próprios professores não são alfabetizados para a 

leitura das imagens em relação a linguagem nas quais elas são construídas. Como 

consequência, apresentam dificuldades em reconhecer o papel da Educação Visual. Paraíso 

(2008) afirma que é necessário buscar a compreensão das estratégias usadas nas próprias 

imagens para produzir e divulgar sentidos e verdades, como também incluir no currículo 

pedagógico o alfabetismo crítico das imagens, como um meio para multiplicar os sentidos que 

as imagens produzem e divulgam. 

 A qualidade tecnológica dos elementos cinematográficos do desenho Shrek também 

foi destacada nestes estudos. Para Gomes, Santos (2007, p.33): 

 

(...) A Dreamworks firma-se como produtora de filmes infantis da melhor qualidade 

e cujo diferencial está no uso de recursos de computação que torna os personagens, 

visualmente, quase reais. Eles têm movimentos e recriações de músculos, pele, ossos 

e cabelos.  

 

 Além das feições dos personagens, os trabalhos aqui analisados também apontam para 

questões como qualidade dos sons (trilha sonora), vestimentas, cenário e expressões faciais 

que também se conectam à pós-modernidade e trazem, em algumas situações, cenas da vida 

real (VOLMER; RAMOS, 2007a; VOLMER; RAMOS, 2007b; GOMES; SANTOS, 2007; 

SANTOS, 2009; FORTUNATO, 2010), tecendo na animação a vida cotidiana, modelando 

nossos conceitos, comportamentos e fornecendo elementos que forjam suas identidades 

(AXER, 2008).  

 Gomes e Santos (2007) e Silva (2007) apontam ainda que a narrativa utilizada nos 

desenhos Shrek, também foi alvo de outras pesquisas citadas anteriormente. Sua forma de 

linguagem é produto das inovações tecnológicas e mudanças da indústria cinematográfica que 

vem se adaptando às mudanças contemporâneas da sociedade para assim atender as demandas 

do público infantil e adulto, expandindo o leque de espectadores de uma mesma obra. Ela tem 

como principal característica a presença de lacunas que serão preenchidas pelo leitor, por 

códigos diferenciados de acordo com o ouvinte, e narrativas com os elementos ironia e 

paródia e falas que te conectam ao seu tempo real (GOMES; SANTOS, 2007; SILVA, 2007). 

Segundo Ribeiro (2011), a narrativa cinematográfica surge como formadora de gerações, 

ajudando a definir o perfil do sujeito contemporâneo, através de sua relação com o aparato 

ideológico atual.  

 Para Oga (2004, p. 2): 
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(...) A evolução do conhecimento de mundo do homem o levou a questionar alguns 

paradigmas, entre eles a da concepção de linguagem. Agora com caráter sócio-

interacionista, seu pressuposto inicial é basear-se e construir-se pelas relações 

humanas. Essa modificação causou impacto também nas relações comunicativas. 

Especialmente naquela que se constrói pelas imagens.  

 

 Pode-se ver então que em Shrek é marcante a presença do humor e ironia. Fortunato 

(2010) afirma que nesta mídia, o seu papel é amenizar o grotesco de Shrek que também vem 

vinculada a um “adoçamento” dos elementos cinematográficos e tem como proposta trazer 

entretenimento para o público, além dos levantamentos das questões sociais já abordadas 

neste texto. No entanto, este recurso também foi acrescido neste tipo de mídia com o intuito 

de atender outros espectadores e inovar em relação às narrativas dos desenhos tradicionais 

(GOMES; SANTOS, 2007). 

 A presença do objeto “livro” na mídia Shrek também foi discutida em outros estudos 

aqui pesquisados. Nestes, o “livro” surge como um mediador entre os contos tradicionais e o 

próprio Shrek, além de estar associado ao contar história, situação presente no cotidiano das 

crianças. O livro estar presente na animação sugere que apesar das inovações tecnológicas, ele 

continuará presente em nosso meio porque faz parte do nosso universo cultural (VOLMER; 

RAMOS, 2007a).  

 Fischer (2002) relata que a mídia participa efetivamente na construção do sujeito e 

suas subjetividades, na medida em que produz imagens, significações e saberes, ensinando-

lhes modos de ser e estar na cultura. As animações, neste sentido, produzem significados que 

podem ser absorvidos pelos espectadores de maneira inconsciente, pois nos são transmitidos 

através do entretenimento. Por conhecer a força deste produto midiático, os Estados Unidos 

lançaram desenhos como “Super-homem (1938)”, “Batman (1939) e “Mulher Maravilha” 

(1975),
14

 em meio a contexto sociopolítico de guerra, para fortalecer o patriotismo no país, o 

que valida a ideia da imagem como produtora e reprodutora de significados. 

 Ros (2007) fortalece essa ideia quando diz que o cinema é um meio de comunicação, 

um contador de histórias dominado pela distância, um transmissor de valores, um portador de 

arte e conhecimento. É parte da existência social, por isso é um construtor de agente 

imaginário. E isto se dá pelo plano de imagem, o movimento da câmera e pelos sons de um 

filme. Portanto, estudar a produção das animações nos faz conhecer a nós mesmos, como 

parte da sociedade, bem como nossos costumes e cultura. 

 Este autoconhecimento pelos olhos da câmera é realizado adequadamente quando há 

uma análise apropriada do filme, com o cruzamento dos diferentes sistemas de significação 

                                                           
14 Os três personagens surgem das histórias em quadrinhos criada pela DC Comics. 
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destes (enquadramento, sons, iluminação, figurino, dentre outros), com os elementos de 

significação que estão presentes nas culturas em que eles são vistos e produzidos, ou seja, 

contextualizar socialmente a narrativa fílmica (DUARTE, 2009). 

 Para Câmara (2011), atualmente os desenhos animados, que também possuem esta 

característica de reprodutores de formas de vida ou de estilos de vida existentes na sociedade, 

além de construtores de novas formas, têm modificado as características dos heróis e vilões 

das animações contemporâneas, que ora reiteram as formas de vidas estereotipadas, 

modalizados pelo dever, e ora configuram novas formas de vida, modalizados pelo querer, 

promovendo ao espectador novas possibilidades na interação com o “diferente”.  

 Ao se tratar do personagem vilão, Faria (2012) afirma que,  

 

[...] a imagem e o imaginário do vilão contemporâneo – das histórias em quadrinhos, 

cinema e games – não mais respeitam as dualidades bem e mal estabelecidos até a 

época moderna. Esse novo vilão pós-moderno, ainda que mal, demonstra através de 

suas imagens e imaginários uma relativização do mal, sendo este uma 

complementação do bem, visível na contemporânea construção do anti-herói.     

 

 Tendo por base estas transformações dos personagens anímicos que emergem de 

questões sociais, políticas e filosóficas do mundo pós-moderno, e das inovações que foram 

descritas neste capítulo sobre a quadrilogia Shrek, indagou-se a educação visual que nos é 

disponibilizada pelos vilões Lord Farquaad, Fada Madrinha e Encantado, desvelando-os pela 

paralinguagem, linguagem corporal e linguagem cinematográfica.   
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2. LORD FARQUAAD E OS PADRÕES CONTEMPORÂNEOS  

 

 Atualmente a hibridização na produção de filmes é um termo muito discutido. 

Observa-se transformações das narrativas, dos cenários, iluminação e, em especial, dos 

personagens principais de uma trama: os heróis e os vilões. Dias (2005) comenta que estes 

personagens exercem em nós fascínio e nos impressiona, por suas monstruosidades, como 

também por sua humanidade. Este caráter humano dos heróis e vilões provoca em nós uma 

reflexão sobre quem somos e isto se deve porque estes personagens são construídos à nossa 

semelhança. Este fato se dá pela hibridização cultural, que para García Canclini (2000), é 

resultado da estética e das manifestações artísticas. Para ele, há uma mistura entre os diversos 

conhecimentos de uma cultura (arte, comunicação, antropologia, dentre outros), que provocou 

transformações culturais, geradas pelas últimas tecnologias.  

 Ao vislumbrarmos a evolução da mídia nos últimos 10 anos, nos deparamos com 

mudanças significativas dos vilões de novelas, filmes e, principalmente, das animações. Meu 

malvado favorito (2010)
15

, Megamente (2010)
16

 e Detona Ralph (2013)
17

 são animações 

recentes, de estúdios diferentes, que têm como protagonistas os vilões, e tratam no seu enredo 

a história destes personagens, esclarecendo a causa da sua vilania. Estes são três exemplos 

atuais das transformações que vem ocorrendo na construção do vilão de animações e no 

destaque que a vilania tem recebido nos diversos tipos de mídias. O que eles nos dizem? 

Quais são as reproduções culturais que estes personagens trazem da nossa sociedade? Por que 

nos dias atuais os produtos culturais têm favorecido a vilania nos seus enredos?  

 Ao considerarmos os vilões de Shrek pela perspectiva destas perguntas, pode-se 

observar que eles foram construídos associados a elementos contemporâneos passíveis de 

críticas, como os padrões de beleza, os relacionamentos fluidos, o consumo, os 

relacionamentos entre pais e filhos, a androgenia, dentre outros. E esta produção nos traz 

relevantes discussões por ser uma crítica ao tipo de sociedade atual, rompendo com os valores 

pós-modernos.  

 A possibilidade de analisar a sociedade atual através deste produto cultural presente na 

nossa vida diária revela a importância deste trabalho dentro da área “Educação”, como uma 

forma de ampliar a ideia de pesquisa em educação com imagens. É não limitar as imagens e 

sons em movimento a uma “ferramenta” acadêmica e promovê-las à outra categoria, a de 

                                                           
15 Animação da Universal Pictures, dirigida por Chris Renaud, Pierre Coffin.  
16 Animação da Dreamworks, dirigida por Tom McGrath. 
17 Animação da Disney, dirigida por Rich Moore. 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-178348/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-241855/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-99569/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-166347/
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“formadores”, de agentes ativos da construção de sujeitos, que se constituem como o próprio 

conteúdo, aliados a sua própria linguagem, a cinematográfica. Esta pesquisa vem assim, 

possibilitar esta análise de conteúdo que nos é oferecida através do vilão, prenunciando a 

possibilidade de, através do conhecimento prévio dos códigos desta linguagem, discutir sobre 

este conteúdo complexo das animações.  

 Ao fazer a análise da expressividade e dos elementos cinematográficos que 

compunham as cenas dos vilões das três primeiras séries de Shrek, verificou-se que cada um 

deles apresenta fragmentos da sociedade contemporânea que estão sendo colocadas à prova na 

animação quando associados aos vilões de Shrek. Este fato reforça a ideia de que a construção 

destes personagens, segundo a concepção do estúdio da Dreamworks, está baseada em 

elementos culturais e que estes vêm se transformando com o passar dos anos e não 

necessariamente todas são modificações positivas para a sociedade. Foi proposto nesta 

dissertação, portanto, avaliar a produção dos vilões Lord Farquaad, Fada Madrinha e 

Encantado, com base nestes fragmentos que nos são revelados pela voz, expressividade e os 

elementos cinematográficos das cenas desses personagens. 

Inicialmente, a discussão da produção da vilania trouxe como foco Lord Farquaad, o 

protagonista do primeiro capítulo desta dissertação. Este vilão é o governante de Duloc. Seu 

objetivo é ter total domínio do seu pequeno “mundo”, para que este seja o mais poderoso e 

perfeito dentre todos os outros. Para isto, ele tenta eliminar toda a magia da cidade, prendendo 

os personagens de contos de fada. Entretanto, ao receber dos seus soldados o Espelho 

Mágico
18

 com o intuito de achar os esconderijos dos personagens dos contos de fada, ele é 

exposto a sua triste realidade. O Espelho revela que a sua cidade ainda não é reino, visto que 

ele não é rei, e que para que ele tivesse este título, precisaria casar-se com uma princesa. O 

vilão aceita a solução do Espelho e este oferece três possibilidades de jovens nobres para o 

casamento, bem como conta o feitiço de cada princesa e o que ele, como salvador, deveria 

realizar para salvá-las. O Lord, em um momento de indecisão, escolhe Fiona e decide fazer 

um torneio para terceirizar a salvação da sua amada. Neste momento do filme, há o encontro 

dele com Shrek, quando ele oferece a proposta de que este salve Fiona e em troca, todos os 

personagens de contos de fadas refugiados em sua casa seriam retirados de lá. Algumas outras 

cenas trazem o vilão na animação, mostrando a sua preparação e encontro com a princesa, 

além do seu triste fim: ser engolido pelo dragão no momento do seu casamento.    

                                                           
18 Este é um dos elementos chave na história da vilã Rainha Malvada, personagem do conto de fadas “Branca 
de Neve”, dos Irmãos Grimm, do século XIX.  
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Figura 1 – Lord Farquaad. Fonte: Shrek (2001) 

 

 Este primeiro vilão da quadrilogia Shrek é o único personagem da vilania que não tem 

origem nos contos de fadas tradicionais (figura 1). Apesar da sua estatura baixa, ele possui 

padrão de beleza inesperado para seu papel, diferente do seu arqui-inimigo Shrek, que é ogro. 

Farquaad possui face e mandíbula alongadas, queixo protruso e com covinha, olhos azuis, 

sobrancelhas definidas, lábios e nariz afilados e cabelo liso. Possivelmente, estas 

características foram construídas para caricaturar o perfil do belo associado ao papel de 

nobreza do personagem. A beleza advinda da nobreza é um elemento presente nos contos de 

fadas tradicionais, sempre associada ao herói da trama. Contudo, assim como o que ocorre 

com o protagonista da quadrilogia, o ogro Shrek, a construção de Farquaad como vilão 

também é uma crítica aos padrões de beleza sustentados pela sociedade contemporânea. A 

formosura de Lord Farquaad segue esta desconstrução de padrão que o estúdio Dreamworks 

traz dos contos tradicionais, quebrando valores contemporâneos que são reproduzidos 

repetidamente pelos desenhos baseados nestes contos. Fossatti (2005, p. 28) afirma que 

 

[...] Shrek revela uma nova perspectiva do cinema de animação, uma vez que rompe 

com verdades prescritas, propondo inovações e questionamentos aos modelos 

vigentes. Perspectiva esta observada através do príncipe e da princesa, que já não se 

apresentam como os mais belos e bons do reino, mas belos e bons aos olhos de uma 

parte do reino, os valores tornam-se utilitaristas e relativizados. 

 

 Outro fator importante a ser analisado é a baixa estatura deste personagem. Para Ros 

(2007), esta característica do Lord é uma alusão ao antigo chefe da Disney de Jeffrey 

Katzenberg, diretor desta animação. Uma outra analogia que pode ser feita quanto a estatura 
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de Farquaad é ao imperador francês Napoleão Bonaparte. Este, apesar de ter baixa estatura, 

foi um líder reconhecido por sua estratégia militar em frente as tropas francesas, na revolução 

francesa, que trouxe grandes conquistas para a França e por isto, considerado “vilão” para os 

seus inimigos, que também o ridicularizavam por seu tamanho. A relação entre a estatura e o 

poder que o personagem possui também traz uma crítica a sociedade pós-moderna que rejeita 

todos aqueles que fogem ao padrão esperado e não espera que um indivíduo de baixa estatura 

tenha poder político a ponto de amedrontar a população, como vemos na história do Lord aqui 

estudada. 

 Esta nova construção do vilão se dá pela necessidade desta mídia atender ao mercado 

de consumo do mundo globalizado, que não é feito de pessoas padrão. Assim, os produtos 

culturais se reajustam de acordo com o seu público. Segundo Ortiz (1994) no processo de 

globalização, a cultura de consumo apresenta grande destaque, se transformando numa das 

principais instâncias mundiais de definição da legitimidade dos comportamentos e dos 

valores, o que valida a importância de se estudar  este aspecto central nas sociedades 

globalizadas. 

 

Figura 2 – Lord Farquaad na cama. Fonte: Shrek (2001) 

 

 A masculinidade é um elemento que também identifica o vilão da primeira animação 

Shrek. Na figura 2, Lord Farquaad apresenta marcas definidas de barba, bíceps trabalhados e 

excesso de pêlos no peito e braços, características relacionadas ao caráter do personagem na 

animação, que é autoritário, controlador e déspota. Assim, o caráter másculo do vilão, que 

contrasta com sua baixa estatura, tem o papel de imprimir a ideia de poder que ele tem em 

mãos. Segundo Lopes (2009), este vilão procura mostrar uma estatura que não possui através 

do poder. Já Santos (2009) acredita que a baixa estatura do vilão faz referência a sua alma 

pequena, inesperada para um homem tão poderoso. Tanto a estatura física, quanto a beleza 
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facial do personagem trazem uma ideia de indefeso e inofensivo, respectivamente, e são 

quebras dos padrões esperados para vilania dos contos de fadas tradicionais que trazem vilões 

caricatos, com estrutura corporal assustadora, ou de padrão de beleza não aceito.  

 Uma questão a ser discutida é a aparente contradição na construção facial deste 

personagem. Segundo Roque (2011), na construção de personagens heroicos ou nobres há um 

padrão linear uniforme na construção da face, elemento observado no Lord Farquaad, 

enquanto nos vilões há uma desproporção facial, tendo como uma das marcas principais a 

protrusão de mandíbula. O que pode ser observado neste personagem é que facialmente ele 

apresenta as características de heróis, tendo como elemento de vilania apenas a protrusão de 

mandíbula. Esta mudança na construção física dos vilões, “formoseiando-os” e “mascarando-

os”, traz uma nova perspectiva destes personagens e uma reflexão para seus espectadores.  

 De acordo com Amereno e Chacon (2007), os desenhos animados são carregados de 

valores e costumes absorvidos dos enredos dos contos de fadas tradicionais e este é o fator 

que torna esta mídia tão importante para a formação do indivíduo, pois atua não somente 

construindo o mundo infantil da imaginação, como edificando o mundo adulto da realidade. 

Ao nos depararmos com o personagem Farquaad, é observado um novo padrão de vilania que 

questiona valores pós-modernos, o que difere dos desenhos animados anteriores à Shrek, que 

reforçam os padrões culturais da sociedade de sua época.    

 Esta desconstrução da cultura pós-moderna sob o olhar da produção dos vilões de 

Shrek é construído com um novo formato que atenda a um novo público, crianças e adultos 

com acesso às diversas tecnologias e assim, a todo tipo de conhecimento. Crianças 

informatizadas que não são tão inocentes e adultos midiáticos que prolongam sua infância. 

Com este perfil, esta animação traz um novo formato. Gomes e Santos (2007) relata que uma 

das principais características da trilogia “Shrek” é a utilização das práticas intertextuais como 

a paródia, pastiche, apropriações, citações, paráfrases, para montar sua trama e lançar um 

novo olhar sobre alguns elementos estruturais já consagrados pelo cinema. Além disso, os 

filmes travam uma discussão entre o real e o fictício, apropriando-se da sátira para construir 

uma reflexão sobre a sociedade contemporânea.  

  Lord Farquaad, nesta nova construção anímica, traz diversas discussões acerca dos 

padrões da sociedade pós-moderna, a relação entre o poder e a busca pela perfeição e os tipos 

de relacionamentos desta cultura que neste personagem, está associado a sua nobreza. De 

acordo com Fossatti (2005), o príncipe Farquaad apresenta-se como o onipotente e 

controlador que determina o seu destino e o dos outros personagens, não permitindo espaço a 

oposições ou questionamentos. Ele coage toda cidade, a fim de favorecer seus anseios 
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pessoais. Em sintonia com estes atributos do príncipe vilão, há a produção cinematográfica 

que, segundo Duarte (2009), nos dispõem infinitas possibilidades de significados através da 

articulação de códigos e elementos, como imagens em movimento, luz, som, música, fala e 

textos escritos. A partir da sua construção vê-se um novo estilo de vilania. Personagem que 

tem poder e dinheiro, motivação da maldade de muitos vilões dos desenhos tradicionais, é 

belo facialmente, ao mesmo tempo que é baixo, e tem domínio sobre a população, apontando 

assim aspectos contemporâneos que nos mostra um novo perfil de personagens vilões, com 

características mais reais, do nosso cotidiano. 

 Ao discutir sobre a construção do personagem, Almeida (1994, p. 86) relata que  

 

[...] um personagem é uma criação artística, em literatura, em cinema, complexa 

como um ser humano, com emoções visíveis ou não em seu rosto, mãos, corpo, no 

modo de andar, com expressões sutis ou propositalmente claras, imprevisíveis. Num 

personagem, um pequeno detalhe de expressão facial pode significar muitas coisas, 

detalhe que a câmera vai captar no todo do seu corpo. 

 

 Para avaliação desses fragmentos sociais incutidos neste vilão, foram analisadas 

inicialmente as cenas 02 e 03 deste personagem, que se referem ao torneio que ele lança para 

descobrir qual será o homem que salvará Fiona (conferir arquivo digital em anexo 

denominado “Os Vilões” – Lord Farquaad). Os aspectos julgados foram: a paralinguagem e a 

psicodinâmica vocal relacionada; a expressividade não verbal, que se refere a linguagem 

corporal e facial, e a emoção que ela revela e os elementos fílmicos divididos em dois 

subgrupos, a câmera (enquadramento, tipos de plano, os ângulos de filmagem e movimentos 

da câmera) e elementos fílmicos não específicos (iluminação, figurino, cor e cenário). Foi 

utilizada a classificação e as definições de Martin (2005) para a subdivisão dos componentes 

cinematográficos.  

 A paralinguagem é o que a voz nos diz através dos seus recursos vocais. Sabe-se que 

ela revela aquilo que somos, o que sentimos, nossas emoções mais profundas. É por esta 

razão, que ao ouvirmos uma voz ela nos provoca uma reação, uma impressão sobre aquele 

que fala, fenômeno denominado psicodinâmica vocal. Ao analisar este parâmetro na voz do 

Lord, observou-se que a marca vocal deste vilão é “imponente”. A imponência do primeiro 

vilão da quadrilogia Shrek nos é expressa através dos recursos vocais utilizados pelo 

dublador, sendo observados os seguintes dados vocais: tipo de voz fluida, com pitch grave, 
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loudness adequada
19

, voz projetada, velocidade de fala adequada a lentificada e entonação 

marcada, com curvas descendentes. 

  A articulação destes parâmetros vocais nos remete a nobreza de Lord Farquaad e sua 

soberba. Por sentir-se superior aos seus súditos, ele apresenta uma voz carregada de 

superioridade. Segundo Fishe (2004) este tipo de voz representa o poder, a autoridade, que 

simboliza as vozes de reis, rainhas ou guerreiros, o que é compatível ao papel do personagem.  

 O tipo de voz fluida, o pitch grave e a velocidade de fala adequada a lentificada são 

atributos da voz de Farquaad que também foram citados na pesquisa de Colnago (2002) que 

analisou as vozes de personagens heróis e vilões de Clássicos da Disney. Neste mesmo 

estudo, a autora relata que o uso de pitch grave está associada a intimidação típica de vilões, 

enquanto que a voz fluida tem a proposta de conferir sensualidade ao falante e passa sedução 

ao ouvinte. A pesquisadora expõe ainda que a velocidade de fala lentificada também está 

associada ao encanto sedutor do personagem, bem como ao caráter irônico de sua narrativa.  

 Já o uso da entonação marcada, com curvas descendentes é uma característica 

verificada na voz do Lord. Segundo Feijó (2003), a melodia com curvas descendentes indicam 

final de emissão, ou conclusão de pensamento, também sendo usada em assuntos sérios ou 

tristes. Neste personagem, há uma frequência no uso deste tipo de inflexão, o que sugere que 

esta entonação é utilizada para favorecer o papel do personagem, “vilanizando” as cenas.  

 

 

 

“Alguns de vocês podem morrer, mas é 

um sacrifício que EU estou disposto a 

fazer.” (Transcrição da fala do Lord Farquaad) 

 

 

 

 

Figura 3 – Lord Farquaad fazendo declaração. Fonte: Shrek (2001) 

 

 Nesta mesma cena, a soberba do personagem é claramente representada quando o Lord 

fala a frase transcrita acima. Ao falar a palavra “Eu”, ele dá uma pausa antes deste pronome e 

o pronuncia lentamente, num tom agudo e levemente com o volume mais alto, com o intuito 

de demonstrar que ele é mais importante que seus súditos. Ao observamos sua expressão 

                                                           
19 Pitch – sensação que o ouvinte tem em relação a frequência de uma voz (grave ou aguda). Loudness – 
sensação que o ouvinte tem em relação a intensidade de uma voz (forte ou fraca). 
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corporal neste momento, pode-se notar que para corroborar com o seu sentimento de 

superioridade, sua cabeça inclina-se para cima, seu tronco se projeta para frente e a sua mão 

esquerda vai em direção ao peito, com os dedos separados, favorecendo a proposta citada 

anteriormente.  

 Neste mesmo trecho fílmico, a expressão facial também reverbera a relação de poder e 

o comportamento do vilão. Nota-se que ele fecha os olhos
20

 e contrai levemente as 

sobrancelhas
21

 (ver anexo A). Esta microexpressão na face do personagem revela a emoção de 

desprezo que o vilão tem em relação aos moradores de Duloc, por sua posição social.  

 

 

Figura 4 – Shrek entrando no palácio do Lord. Fonte: Shrek (2001) 

 

 Os elementos fílmicos também legitimam este aspecto de Farquaad. No 

enquadramento do fotograma 4, observa-se que este é feito de baixo para cima, com Shrek de 

costas, com desfoque no burro, mostrando o exército do Lord à sua frente em posição superior 

ao protagonista. Este tipo de enquadramento tem como proposta revelar a relação de poder 

entre o vilão (superior) e Shrek (inferior), bem como a possível fragilidade do herói frente ao 

número de soldados a sua frente. Logo em seguida, na segunda cena (fotograma 3), o 

enquadramento destaca Farquaad, visto que este personagem fica no centro da tela, em frente 

aos seus dois soldados, destacando o seu controle da situação. Para Martin (2005), este 

elemento cinematográfico faz parte da função criadora da câmera em transformar algo 

material em artística. Na decupagem descrita, os enquadramentos trazem a dicotomia de 

poder entre Shrek e Farquaad, destacando a nobreza do vilão que corrobora com o seu papel 

na animação.  

                                                           
20 Ação do músculo orbicular do olho.  
21 Ação dos músculos corrugador do supercílio, prócero e frontal. 
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 Segundo Almeida (1994, p. 90) [...] Na manipulação lúdica da linguagem e do 

pensamento, há uma produção imensa de sentidos pela quebra constante das regras do jogo, 

do revelar da dualidade dos sentidos e enganos que se resolvem em seguida com outros 

enganos [...]. Diante desta afirmativa, um dos sentidos possíveis de interpretação pela 

construção de Farquaad é que a sua produção nos remete a relação entre o poder econômico e 

os comportamentos sociais no mundo pós-moderno, observada a partir do domínio que o 

nobre Farquaad exerce sob seus súditos. Esta construção traz a relação de poder entre 

dominantes e dominados, uma alusão a um problema antigo de todos os povos, que é o 

controle sociopolítico exercido por poucos e acatados pela maioria. Este é um aspecto 

contemporâneo importante de análise para nós, cidadãos, que seguimos nossas vidas sem 

questionar várias situações que nos são impostas.  

   Outra explicação refere-se à essência da maldade. Nos desenhos anteriores, a busca 

pelo poder pelos personagens vilões era a motivação de sua maldade. Em Shrek vê-se um 

vilão com origem nobre, que já tem poder e continua a ter a mesma característica, quebrando 

com o padrão antigo e demonstrando que o problema não é a busca pelo poder, mas o poder 

em si.  A possibilidade de discussões tão atuais é que fazem dos filmes de animação 

verdadeiros produtos culturais, por possuírem a possibilidade de simular a vida real, imitando 

de maneira intencional e exemplar tipos ou indivíduos possíveis de se tornarem reais no 

cotidiano (LOPES, 2009).  

 O plano de filmagem também enfatiza a soberba do vilão e sua posição social. Na 

sequência de cenas, verificou-se o uso do plano geral (fotograma 4), e em seguida, o plano 

geral médio (fotograma 3). Para Mourão (2002) a montagem de planos em uma mesma cena é 

utilizada para que se dê a disponibilidade de comentar a cena. A construção do fotograma 4 

como plano geral sugere ambientar o espectador na cena, estabelecendo a conexão entre o 

protagonista e seu antagônico (MERCADO, 2011). Este plano dá ao espectador a dimensão 

de poder político e econômico do vilão, ao expô-lo num plano mais elevado que Shrek, além 

de trazer elementos que compõe o cenário que destacam o seu caráter nobre. Logo após expor 

esta característica do vilão, há o plano geral médio, que tem como particularidade, mostrar a 

linguagem corporal, expressão facial e a área circundante, para apresentar um ponto narrativo 

(MERCADO, 2011).  

 Considerando o movimento de câmera, observa-se o travelling para frente e em 

seguida, verticalmente para cima, que para Mercado (2011), tem a proposta de favorecer o 

caráter nobre do personagem, sua superioridade. Segundo Martin (2005), o movimento da 

câmera tem o poder de criar realidade fílmica, nos transmitindo o ponto de vista do diretor. 
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Este dado fundamenta a sintonia da produção cinematográfica com o papel do personagem, 

em favorecer esta sua realidade. 

 O ângulo de filmagem também foi um fator estudado. Ao verificarmos o fotograma 3, 

nota-se que o ângulo utilizado é o contra-plongée. O uso dele tem como objetivo crescer o 

personagem para passar a ideia de superioridade, exaltação e triunfo (Martin, 2005). Este 

aspecto é observado em quase todas as cenas deste vilão com a proposta do diretor em 

provocar no espectador o papel do personagem, bem como sua personalidade (conferir no 

arquivo digital em anexo “Vilões/Lord Farquaad).  

 Para Martin (2005), os elementos fílmicos não específicos (os extra-diegéticos) 

colaboram na criação da imagem e do universo fílmico, porém não são exclusivos da 

linguagem cinematográfica (os diegéticos), sendo presentes em outras linguagens, como o 

teatro e a pintura. Estes foram discutidos aqui na seguinte ordem: iluminação, figurino e 

cenário. Os elementos fílmicos não específicos que compõem as cenas do vilão Farquaad, da 

animação Shrek, complementam todas as discussões escritas neste texto, além de trazer 

algumas análises da relação desse produto com a nossa sociedade pós-moderna. 

 A iluminação em ambiente ao ar livre, pelo dia, sempre é difícil de análise em filmes 

porque não há definição clara quanto o objetivo da iluminação numa cena (MARTIN, 2005). 

No fotograma 4, pode-se observar que por trás de Shrek, há uma sombra, referente aos muros. 

Vê-se também um foco de luz redondo e avermelhado, que é uma referência ao sol batendo na 

lente da câmera que supostamente estaria filmando a cena. Logo à frente, têm-se a sombra de 

Shrek, com a apresentação do seu braço apoiado na cabeça, simbolizando que este movimento 

deve-se a claridade presente no novo ambiente. Há também uma sombra na arquibanda 

coberta e nas torres. As descrições transcritas demonstram as inovações tecnológicas na 

produção anímica que, de acordo com Gomes e Santos (2007) é uma característica dos 

desenhos animados contemporâneos, produzidos sob a perspectiva da indústria 

cinematográfica, que lança novas formas de linguagem e concepções narrativas, para atender 

aos novos espectadores, expandindo o leque de espectadores que consumirão a obra.  

 O avanço da tecnologia é outro ponto que nos é possibilitado pelas animações de 

Shrek. Com as novas técnicas de animação influenciadas pelo mercado consumidor do 

cinema, os diretores desta animação trazem inovações que possibilitam um hiper-realismo de 

seus personagens e do cenário, o que provoca maior identificação do público com este 

produto, promovendo maior aceitação no mercado. Este fato também está relacionado a outro 

tema contemporâneo importante: o consumo. Para Ortiz (1994) vivemos numa sociedade 

global que interliga os homens de diferentes partes do mundo, mesmo quando estes não se 
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deslocam, independentemente de suas vontades. E um dos fatores disto ocorrer é a 

mundialização da cultura, que se revela através do cotidiano. Vestuário, alimentação e filmes 

expressam um mecanismo que reorienta a organização das sociedades atuais e as unifica. E 

neste processo, a cultura de consumo desfruta de uma posição de destaque, pois se 

transformou numa das principais instâncias mundiais de definição da legitimidade dos 

comportamentos e dos valores e se destaca pela profusão de produtos advindos dos filmes.  

 Neste mesmo fotograma a dicotomia entre a sombra na entrada do castelo e a extrema 

claridade, na arena, é uma possível representação da saída de Shrek da escuridão para a 

claridade, a solução dos seus problemas ao fazer o acordo com o Lord. A grande 

luminosidade ao entrar no palácio deste nobre também pode sugerir que este é o melhor 

ambiente de todo o reino, menção ao status do vilão neste produto fílmico. Outra perspectiva 

é que a mudança da luminosidade se deve à uma inferência que neste novo espaço é o lugar 

onde o sonho pode se tornar realidade.  

 Segundo Mourão (2002) a partir das novas tecnologias desenvolvem-se os recursos 

para se praticar e criar essas novas formas de realismo, ou, se quisermos, de realidades, 

reafirmando que o cinema é uma forma de expressão, um cinema de ideias. Lord Farquaad, 

através da construção fílmica imbuídas de códigos culturais, traz uma reflexão da sociedade 

contemporânea que, a partir da sua decodificação, nos possibilita ‘enxergar’ o outro, quem 

somos.  

 

 

Figura 5 – Figurinos de Shrek e Lord. Fonte: Shrek (2001) 

 

 Para Martin (2005) o figurino é um meio de expressão fílmica, que associado a outros 

elementos, favorece o papel do personagem, suas intenções, atitudes, podendo exercer papel 

simbólico na ação. Na animação Shrek, o figurino utilizado é o realista, que está relacionado 
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com a realidade histórica do filme. A construção do vestuário do herói e do vilão nesta mídia 

é uma crítica aos padrões alimentados pelos contos de fadas tradicionais (fotograma 5). O 

protagonista ogro veste-se com calça quadriculada, camisa branca suja, colete de couro 

desproporcional ao seu tipo físico e um cinto que sobressai o seu excesso de peso. Seu 

figurino destaca a sua posição social inferior, referência aos camponeses da época medieval. 

Já o vilão da trama veste-se com roupa vermelha, chapéu alto da mesma cor, calça preta 

ligada ao corpo, capa e luvas vermelhas e detalhe na gola e no cinto de pedrarias da cor azul. 

Este último objeto favorece o tipo físico saudável do personagem, diferentemente de Shrek.  

A roupa do Lord Farquaad é uma menção ao vestuário dos reis, destacando o seu 

padrão social. Esta animação traz uma quebra de paradigmas quanto ao padrão de beleza, bem 

como das regras sociais impostas. Em se tratando de um produto cultural, pode-se também 

olhar sob outra perspectiva: a do consumo. Construir um personagem heroico fora dos 

padrões dantes determinados, também é um meio que a indústria cinematográfica tem de 

produzir no telespectador uma identidade com o produto fílmico, visto que ele traz um novo 

olhar da sociedade, a de um povo multifacetado, formada por vários tipos físicos e estilos. Ao 

trazer um vilão não caricato, belo, nobre, e baixinho, aspecto relacionado ao cômico neste 

personagem, há uma tentativa de suavizar o Lord. 

 Ao se refletir sobre a Educação Visual que se obtém através do cinema, Almeida 

(1999b, p 9-10) relata que 

 

As imagens do cinema e da televisão governam a educação visual contemporânea e, 

em estética e política, reconstroem, à sua maneira, a história de homens e 

sociedades. São imagens e sons da língua escrita da realidade, artefatos da memória, 

habitados por imagens em movimento. 

 

 Pode-se propor que a produção do figurino, bem como dos outros elementos aqui 

discutidos, traz um novo olhar da sociedade, sob a ótica de um público diversificado, 

inconformado com os velhos modelos impostos por uma sociedade que vem se transformado 

com a evolução cultural e sociopolítica.  

 Quanto a cor utilizada no figurino, bem como em alguns objetos de destaque da cena, 

pode-se verificar que se optou em utilizar cores simbólicas para reforçar o papel do 

personagem da vilania. Pereira e Ferreira (2011) relatam que a cor é um elemento fílmico que 

é utilizado com diversos objetivos e que pode ser trabalhada de acordo com o intuito da 

produção, sendo um aspecto determinante da macroestrutura da imagem ou secundário.  
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Ao avaliar as cores no fotograma 4 e 5, o produtor faz uso da cor quente vermelha nas 

roupas do Lord e a cor fria azul nas faixas com o símbolo do governante de Duloc, 

caracterizado com um “f”. Além disso, há também o uso da cor azul nas pedras da roupa do 

vilão. Estas duas cores utilizadas na produção deste vilão apresentam significados quanto ao 

papel do personagem e a sua posição social. Enquanto a cor azul faz referência a nobreza de 

Farquaad, por ter sangue azul, a cor vermelha simboliza o orgulho dele (FARINA; PEREZ; 

BASTOS, 2006). Portanto, a partir das cores utilizadas na construção deste vilão, conceitos 

são abordados e, no caso desta animação, questionados quando traz um vilão que é nobre. 

 

 

Figura 6 – Diálogo entre Shrek e o Lord. Fonte: Shrek (2001) 

 

 Martin (2005) afirma que o cenário pode ser construído com intenção simbólica, com 

a preocupação de produzir significados. Ao nos depararmos com o cenário do fotograma 6, 

pode-se afirmar que este elemento foi arquitetado com objetos de várias épocas da civilização, 

pertencentes as histórias infantis ou ao mundo real, e que são internacionalmente 

reconhecidos. Este é o caráter que destaca esta animação como inovadora nas histórias dos 

desenhos animados. Ela traz a hibridização de vários componentes fílmicos, com o intuito de 

inovar um padrão que já não é compatível com a sociedade pós-moderna.  

 O castelo do Lord, segundo Ros (2007) é uma analogia ao castelo da Cinderela da 

Disney, símbolo deste estúdio. Para este mesmo autor, este vilão é uma alusão ao antigo chefe 

de um dos diretores da Dreamworks no estúdio Disney. Logo, o castelo do vilão é uma 

referência ao seu antigo local de trabalho. Seguindo este raciocínio, é interessante notar que 

este mesmo castelo que nos contos de fadas é considerado o lar do príncipe, nesta animação 

ele é re(construído), re(simbolizado) como a habitação do mal, criando assim novos 

significados. Dos 04 vilões, este personagem é o único que vive em um castelo, não tem 
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origem conhecida e é rico. Farquaad é uma quebra com todos os padrões esperados para o 

arqui-inimigo. 

 O cenário do fotograma 6 traz ainda elementos que nos remetem a política do pão e 

circo do Império Romano, na medida em que oferece aos soldados cerveja (tonel no canto 

esquerdo da figura) em troca da salvação de Fiona, lutas e arquibancada para entreter o povo e 

fazê-los amigáveis as resoluções do seu imperador. Embora o cenário, as tendas e o figurino 

representem a época medieval, Shrek traz uma miscigenação de elementos contemporâneos, 

ao acrescentar na cena um ringue e toldos nas arquibancadas, possível inovação para esta 

estrutura física. A própria utilização de soldados para salvar a princesa é um ato capitalista, 

uma vez que terceiriza uma ação esperada pelo nobre. Esta imagem apresenta vários 

componentes de análise da nossa sociedade, das nossas (não)reações frentes ao regime 

político, da nossa relação apática as questões socioeconômicas. A animação, portanto, surge 

como uma representação da nossa relação com a realidade na qual vivemos.  

 Nesta cena 02 aparece a utilização pelo diretor do pastiche, uma característica presente 

no pós-modernismo que, segundo Jameson (1985), é a imitação de um estilo singular, a 

utilização de uma máscara estilística, pela incapacidade de criar novos estilos e mundos, visto 

que tudo já foi inventado. É uma sugestão de que não há grandes rupturas, com mudanças 

completas de conteúdos, mas sim uma reestruturação de prioridades. Neste trecho fílmico, 

esta construção nos traz a imagem do capitalismo e terceirização, elementos contemporâneos, 

e a inabilidade do povo em visualizar as questões sociopolíticas que o cercam, aspecto antigo 

e conhecido historicamente pela política do pão e circo. 

 O relacionamento encomendado do Lord e Fiona também é outro elemento de 

destaque nesta série e que traz análises pertinentes sobre a cultura pós-moderna. Este vilão 

busca uma esposa perfeita, não por procurar o amor verdadeiro, mas como uma peça-chave 

para alcançar seu objetivo, ter um reino e uma companheira que lhe seja idônea quanto à 

beleza. Esta imagem de relacionamento da animação nos remete aos relacionamentos 

contemporâneos, frágeis, fluidos, onde pessoas idealizam seus parceiros fundamentados nos 

aspectos superficiais. Assim, Fiona é a parceira perfeita por concretizar os anseios pessoais de 

Farquaad, além de ter a beleza fantasiada pelo vilão. 
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“Quer ser a noiva perfeita, para o 

noivo perfeito?” 

 

 

 

 

 

  Figura 7 – Encontro do Lord com Fiona. Fonte: Shrek (2001) 

 

 Ao nos depararmos com a construção das cenas que abordam este aspecto do 

personagem, vê-se uma transformação em todos os aspectos analisados (paralinguagem, 

linguagem corporal e composição dos elementos cinematográficos), com o intuito de 

favorecer esta característica. Na cena 05 que se refere ao primeiro encontro do Lord com sua 

preterida, a psicodinâmica vocal do vilão é “eufórica”
22

, o que corrobora com o momento do 

filme, em que ele pede a mão da princesa em casamento (conferir no arquivo digital em anexo 

“Vilões/Lord Farquaad – Cena 5). Esta psicodinâmica é revelada através do tipo de voz 

levemente soproso, pitch agudizado, loudness adequada, velocidade de fala acelerada e 

entonação com curvas ascendentes. Este padrão vocal, segundo Feijó (2003), está vinculado a 

situações de alegria e entusiasmo, o que se alinha ao que a cena quer mostrar. Desse modo, a 

construção da imagem e a construção vocal dos personagens estão formando um amálgama.  

 No contexto da animação, esta produção manifesta um diferente aspecto do vilão, 

fornecendo-nos um novo olhar para este tipo de personagem. A Dreamworks traz uma 

releitura contemporânea da vilania dos contos de fadas tradicionais, uma vez que nestes os 

arqui-inimigos dos heróis não possuíam nenhuma bondade em sua construção - por ter uma 

composição má em sua essência - enquanto que na releitura, eles são produzidos com alguma 

característica humana, o que provoca em nós uma identificação com o personagem. Sendo 

assim, a busca incansável do Lord Farquaad pela perfeição, que está associado a uma esposa 

bela que também lhe promova o reino perfeito, pode ser percebida em algumas cenas, assim 

como observado na fala da figura 7.  

 Sugere-se que esta característica assinalada e sua relação com o personagem vilão da 

animação é uma crítica reflexiva aos valores da sociedade capitalista presente, que promovem 

a busca pela perfeição em todos os âmbitos; aparência, sucesso financeiro, relacionamentos 

                                                           
22 Euforia: sensação de bem-estar, satisfação, grande alegria (Fonte: Dicionário Online de Português). 
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perfeitos, dentre outros. Para Debord (2003) este fato é um reflexo de uma sociedade que 

representa, que não vive em si. É a sociedade do espetáculo, fruto da produção e do consumo 

da sociedade pós-moderna. Contudo, a própria quadrilogia que propõe uma crítica aos 

padrões culturais e estéticos dos desenhos da Disney, é um produto de consumo, visto que ela 

também estimula esta prática através dos objetos que são produzidos a partir da animação, 

como brinquedos, jogos, materiais decorativos para casa, dentre outros. 

  

 

Figuras de 8 a 10 – Lord na apresentação das princesas pelo Espelho Mágico. Fonte: Shrek (2001) 

 

 A expressividade corporal de Farquaad também revela a sua busca pela perfeição em 

sua primeira aparição da animação que segue após uma tomada que o apresenta como o vilão 

da série, ao torturar o personagem “biscoito” (conferir no arquivo digital em anexo 

“Vilões/Lord Farquaad - cena 1). No último frame, o Espelho Mágico mostra o casamento 

com uma princesa como solução para que seu reino fosse perfeito. Na construção de imagens 

desta cena, nota-se a transformação facial do vilão, dando-lhe um caráter “humanizado”, 

suavizando a sua face (figura 10). Isto porque, no primeiro fotograma, ele olha para o lado ao 

avistar seus soldados se aproximando do Espelho na expectativa de ver as candidatas. Seu 

olhar é de “curiosidade desconfiada” em relação a quem se aproxima.
23

 Na sequência, ele 

retoma a expressão facial que representa a sua soberba, ao demonstrar desprezo e 

superioridade em relação aos soldados que estão ao redor
24

. Ao surgir no espelho a foto da 

primeira princesa, sua face se transforma e este apresenta um discreto sorriso perspicaz
25

, 

efeito do prazer que Farquaad sente na resolução do seu problema de forma eficaz e benéfica. 

                                                           
23 A curiosidade é transmitida pelo desvio do olhar para a esquerda, enquanto que a desconfiança pela 
contração unilateral do músculo frontal esquerdo. 
24 A soberba é apresentada pela leve elevação do queixo, contração dos músculos corrugador do supercílio e 
prócero , depressor do ângulo da boca e orbicular da boca. 
25 O sorriso perspicaz se dá pela contração dos músculos frontal e zigomático maior. 
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 A situação expressa na figura 8 aborda outro tema atual; os programas de 

relacionamentos (sites, programas de televisão...). Lord Farquaad, como vilão, encontra uma 

solução rápida para solucionar dois dos seus problemas através deste recurso: a busca pelo 

reino perfeito e uma parceira que seja tão perfeita quanto ele. A reprodução deste elemento 

cultural na animação discute a falta de tempo dos sujeitos contemporâneos, a inserção da 

mídia (representada pelo Espelho Mágico) no âmbito amoroso e seu papel na resolução das 

situações diárias do vilão. Para Gomes e Santos (2007) a função do Espelho nesta cena é 

representar a mídia e a sua composição na realidade social multifacetada, sendo um fator 

decisivo na alteração do funcionamento e características das identidades e valores sociais. 

Segundo Canclini (2010) a reflexão sobre a identidade e a cidadania precisa situar-se em 

relação a vários suportes culturais, como também considerar a diversidade de repertórios 

artísticos e de meios de comunicação que contribuem para a reelaboração das identidades. 

Assim, a alusão aos programas de Televisão em Shrek aponta para uma nova sociedade 

cultural que é reconstruída de acordo com as culturas de massa. Portanto, os espectadores 

assimilam os modos de agir, de falar, os gostos e códigos de comportamentos através da 

linguagem dos filmes e programas de televisão. 

 Sob o aspecto de relacionamento, este trecho analisado traz uma reflexão sobre as 

resoluções humanas na pós-modernidade, e suas soluções fluídas. De acordo com Bauman 

(2001) este fato se dá pelas mutações que vem ocorrendo na sociedade, nos diversos âmbitos 

(trabalho, família e comunidade), no qual o tempo e o espaço deixam de serem concretos e 

absolutos para serem líquidos e relativos. 

 A linguagem corporal do vilão no fotograma 7 também revela este fato. No momento 

em que ele encontra a sua princesa, que lhe é idônea, o Lord cai aos seus pés ajoelhado, um 

gesto de reverência e devoção a bela princesa, ato que ele faz por acreditar que com ela 

conseguirá a perfeição tão desejada. Os seus braços vão em direção ao da princesa e este 

busca contato visual para lhe pedir em casamento. Esta ação acontece em sincronia com a 

proposta feita pelo personagem: “Quer ser a noiva perfeita, para o noivo perfeito?”. A busca 

incansável pela perfeição provoca-lhe uma mudança de comportamento significativa. Essa 

perfeição é apontada pela beleza física de Fiona, uma crítica a preocupação contemporânea 

pela boa aparência física.  
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Figura 11 – Lord no momento que escolhe Fiona. Fonte: Shrek (2001) 

 O impacto da aparência física da princesa no vilão é destacado no enquadramento 

utilizado na figura 11. A busca pela perfeição que possivelmente será alcançada através do 

casamento com Fiona acende em Farquaad o sentimento de alegria entusiasmada. Para 

destacar esta emoção, é construído o enquadramento com o Lord em primeiro plano e, em 

segundo, seus soldados que compõem o cenário. Nota-se ainda que o personagem está 

centralizado no frame, com a iluminação focada nele, com destaque para a sua face e a sua 

mão enumerando o número que representa o de Fiona.  

 

 

Figura 12 a 13 – A inquietação do Lord para escolher a princesa. Fonte: Shrek (2001) 

 

 O jogo de planos utilizados nesta mesma cena (figura 12 a 13) apresenta de forma 

clara a suavização na composição do vilão, uma vez que nesta releitura dos contos de fadas 

tradicionais, ele apresenta inquietações e incertezas, como indivíduos inseridos na sociedade 

contemporânea, que buscam soluções rápidas para as situações do cotidiano que levam à 

inseguranças, como visto no personagem. Este elemento humano do personagem nos é 

transmitido quando o Lord, ao ter que optar entre as três princesas, fica indeciso, o que lhe 

provoca uma inquietação. O plano médio seguido do plano close up é o utilizado nesta 

ocasião. Esta construção, segundo Mercado (2011), favorece a percepção da linguagem 
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corporal e facial do personagem, destacando a emoção sentida por ele, enquanto que o close 

up é utilizado para promover a intenção emocional do vilão no público.  

 Outro ponto importante destacado no plano médio é a possibilidade de discutir o 

relacionamento entre os personagens em cena (MERCADO, 2011). Na figura 12, nota-se que 

no momento de indecisão de Farquaad, há interação dele com seus soldados, uma vez que 

estes têm a possibilidade de sugerir-lhe a escolha, sem qualquer austeridade do chefe. Neste 

período do filme, o vilão torna-se mais próximo dos seus súditos, que também passam por 

dúvidas e incertezas. Para Fischer (2001) a televisão tem papel importante não somente na 

formação das pessoas, como na própria constituição do sujeito contemporâneo, uma vez que 

produz e circula significados e sentidos. Assim sendo, este jogo de planos tem como proposta 

provocar no espectador uma inquietação do padrão esperado para a vilania, nos remete a 

nossas próprias inquietações e nos faz refletir sobre as multifaces deste vilão, que nem sempre 

é mal.  

 

 

Figura de 14 a 15 – Frames em sequência quando o Lord toma sua decisão. Fonte: Shrek (2001) 

 

 Quanto ao movimento de câmera, quando o vilão escolhe a princesa Fiona há um 

travelling para frente, de cima para baixo, que tem como propósito realçar dramaticamente a 

composição cinematográfica, segundo Martin (2005), destacando a possível concretização dos 

planos do Lord. Neste tempo do filme, há um destaque para a sua alegria e em seguida, o 

retorno da imagem de vilania do personagem, quando este demonstra em sua expressão facial 

a perspicácia. Aqui se vê a relação da busca pela perfeição do Lord com o poder do nobre 

Farquaad. A busca incansável pela perfeição gera nele a soberba a cada momento que ele 

alcança parcialmente seus objetivos. Para Silverstone (2005), a mídia é um importante 

instrumento de mediação na transmissão de significados para o espectador. Portanto, a partir 

da construção do movimento de câmera do vilão Farquaad neste período, há uma análise 

reflexiva dos valores sociais e morais de uma sociedade que vive artificialmente o ideário de 

perfeição física, econômica e social. 
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 O ângulo de filmagem em consonância ao movimento de câmera, é outro aspecto que 

favorece este aspecto na cena 1 (figura 13). Neste trecho do filme, nota-se a utilização do 

ângulo plongée quando o personagem está a escolher a princesa. A utilização deste ângulo 

neste tempo da animação tem um caráter simbólico, uma vez que está relacionada a, de 

acordo com Martin (2005), apresentar o personagem como moralmente inferior. Em relação 

ao Lord, esta ação da câmera tem como proposta humanizá-lo, desconstruindo o seu papel 

nobre e maléfico, para que se note a semelhança dele com o espectador e seus anseios 

pessoais. Outro aspecto de vista é que o plongée desfavorece a estatura física do vilão, 

diminuindo-o. Uma interpretação cabível é que estes dois atos têm o caráter de desacreditar os 

seus valores pessoais como o destacado aqui: a busca exaustiva pela perfeição.  

 Ao se analisar os elementos não-fílmicos, nota-se uma transformação da produção 

cinematográfica na cena do casamento de Fiona e o Lord (conferir no arquivo digital em 

anexo “Vilões/Lord Farquaad/Cena 7). Neste trecho, o vilão acredita ter alcançado sucesso na 

busca pelo melhor reino e em achar uma esposa perfeita, situação de possível interpretação 

pela construção da iluminação, o figurino e o cenário, que nos dão a ideia de concretização 

deste fato, na medida em que produz elementos que propõem subjetivamente isto.  

 

Figura 16 – Casamento de Fiona e Lord Farquaad. Fonte: Shrek (2001) 

 

 Na figura 16, a iluminação é centrada nos principais personagens da cena, Fiona e 

Lord Farquaad, com sombra nos convidados sentados nos bancos da igreja. Para Urssi (2006) 

a iluminação é o elemento compositivo de relevância na cenografia. Neste frame a luz em 

maior foco na princesa destaca à sua ansiedade em finalizar o casamento, para que assim seja 

beijada e não se torne ogra, o oposto da perfeição esperada por seu noivo. Há ainda a 

iluminação no vilão, sobressaindo seu peito projetado para frente, destacando o seu orgulho 

em concretizar o seu sonho.  
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Figura 17 – Figurino de Fiona e Lord Farquaad. Fonte: Shrek (2001) 

 

 Segundo Escher (2008) o figurino traz diversas informações que auxiliam na 

compreensão da narrativa fílmica, tais como; o status social, profissão e estilo do personagem. 

Na figura 17, o vestuário e adereços medievais escolhidos para o noivo transparecem a sua 

nobreza. As luvas, a túnica bufante nos braços, a capa, as botas e a espada, além de nos situar 

no tempo, revelam o caráter nobre de Farquaad. Em consonância, as cores utilizadas nestas 

peças se destacam, ao sobressair não somente a nobreza do Lord, como também a sua busca 

pela concretização dos seus desejos.  

 Para Suono e Rodrigues (2011) a acentuação da personalidade de um personagem 

pode ser reforçada na utilização de determinadas cores ou na opção por formas rígidas ou 

fluídas de figurinos. Ao se analisar as cores utilizadas neste elemento não-fílmico, há uma 

prevalência do branco, uma referência à pureza, serenidade e claridade (FARINA; PEREZ; 

BASTOS, 2006), que na animação está relacionada ao casamento ideal na concepção de 

Farquaad. Outro tom que norteia o vestuário do nobre é o dourado, que faz alusão à nobreza 

do personagem e ao seu plano de poder. Uma peça que destoa na indumentária é a capa. Esta 

é bicolor: preta e branca. O uso da cor preta não é compatível com a cena do casamento, 

contudo, esta representa o lado obscuro do vilão.  
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Figura 18 – Cenário do casamento. Fonte: Shrek (2001) 

 

 Outro elemento importante na produção cinematográfica é o cenário. Na imagem 18, 

vários objetos que compõem os dois fotogramas nos revelam as características do vilão 

discutidas. No primeiro fotograma, há na composição do frame placas brancas e azuis, 

simbolizando as cores do reino, com palavras de ordem que estão diretamente relacionadas à 

busca por perfeição. Neste sentido, a animação questiona uma política importante: a relação 

de poder entre o governante e o povo. Em busca da cerimônia impecável, o vilão decide 

controlar as emoções dos seus súditos em cada etapa da cerimônia. Partindo da premissa que 

filmes são baseados em mitos, crenças e práticas sociais do contexto cultural no qual foram 

produzidos (DUARTE, 2009), um significado que este objeto cenográfico traz é a passividade 

irracional do povo em relação ao que é imposto pelos governantes.  

 De acordo com Corso (2011) os contos de fadas compõem um tipo de linguagem, 

assim como os mitos, que através dos seus personagens, encenam seus próprios dramas, 

refletindo sobre eles. Ao vislumbrar a vilania representada na primeira animação pelo Lord 

Farquaad, pensamos ser possível aos alunos e professores, imersos na linguagem 

cinematográfica, interpretar a variedade de elementos socioculturais importantes para reflexão 

sobre a sociedade contemporânea, como os padrões de beleza que nos é imposto, a relação de 

poder e o povo, os relacionamentos, a importância da tecnologia no avanço das produções 

anímicas, a inserção da mídia nos diversos cenários sociais, a multiplicidade das relações 

sociais, dentre outros aspectos.  

 Outra análise possível a partir desse vilão é a aproximação estética e econômica deste 

com os personagens heroicos dos contos tradicionais, uma vez que ele é produzido com 

evidentes características humanas, construindo uma caricatura de pessoas normais, ou fatos 
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reais, destacando os aspectos sociais postos à prova na animação. Portanto, Farquaad é uma 

representação simbólica dos costumes e normas éticas e morais da cultura contemporânea. 

 A segunda animação da quadrilogia Shrek foi considerada o filme com maior presença 

da cultura pós-moderna e assim, através das imagens que nos são disponibilizadas pelo filme, 

novos significados são decodificados neste novo produto da Dreamworks, objeto de análise 

do segundo capítulo.   
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3. FADA MADRINHA E ENCANTADO: A PERSONIFICAÇÃO DO CONSUMO 

NA CONCEPÇÃO FAMILIAR PÓS-MODERNA 

  

 Ao se tratar da habilidade para ler as imagens do cinema, Duarte (2009, p. 60) afirma 

que:  

 

[...] a interpretação dos filmes, ou melhor, o modo como atribuímos significados a 

narrativas em imagem-som, é produto de um esquema (no sentido piagetiano) muito 

complexo, cuja estrutura de base é formada pela articulação entre informações e 

saberes constituídos em nossa experiência de vida e as informações e saberes 

adquiridos na experiência com artefatos audiovisuais (nesse caso, com outros 

filmes). A chamada “competência para ver” narrativas dessa natureza teria, então, 

como suporte essa articulação. 

  

  A tríade conhecimento da linguagem cinematográfica, tipo de experiência com o 

cinema e o momento de vida do intérprete é a base para a interpretação de filmes e justifica as 

variações de análises inter e intra sujeitos de um mesmo produto cinematográfico. Esta é a 

razão de, por exemplo, assistirmos a um mesmo filme em diferentes momentos de vida e 

termos compreensões variadas dele, o que reforça a ideia de que não há interpretação errônea, 

mas entendimentos diferentes de um mesmo conteúdo.  

  Este aspecto possibilita ainda uma diversidade de análises de mundo e do meio no qual 

estamos inseridos, oferecendo ao professor uma nova forma de trabalhar com imagens, 

através da sua leitura e que fornece ao aluno não só uma habilidade para ler filmes, mas 

apreensão do que está sendo exposto nas telas de cinemas e as possíveis intenções 

informacionais que são transmitidas para o público. 

  Ao considerar que as animações se baseiam nos contos de fadas tradicionais e a 

quadrilogia Shrek traz uma releitura delas, pode-se afirmar que a partir deste produto, novas 

interpretações surgem a partir dos contos, fruto da construção contemporânea dos seus 

personagens, com a proposta de provocar no público uma identificação das cenas do filme 

com as suas experiências do cotidiano.  

  Neste sentido, a quadrilogia Shrek ganha repercussão mundial. Em sua segunda 

animação, Shrek 2, este aspecto é reforçado com a inserção de elementos da cultura pop da 

sociedade contemporânea, como alusão à redes de fast food, lojas de vestuário e de acessórios 

renomadas, objetos de cenário pertencentes à nossa época, além da própria narrativa dos 

personagens, que nos remete à linguagem utilizada no nosso cotidiano. A personagem Fada 

Madrinha e Encantado, dentro deste contexto, são construídos com base nestes fundamentos e 
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nos permitem discutir temas contemporâneos. Outro aspecto relevante na construção deste 

segundo filme da quadrilogia é o relacionamento familiar entre Fada Madrinha e Encantado, 

que se destaca por trazer questões familiares pós-modernas importantes para discussão, 

especialmente a mãe contemporânea e seu filho imaturo. A conexão simbiótica entre estes 

dois personagens foi a motivação para unir a análise destes dois vilões em um só capítulo.  

  A Fada Madrinha tem sua origem no conto de fada “Cinderela”, do francês Charles 

Perrault, de 1697. Este conto é uma releitura da história “Borralheira”, um dos mais antigos e 

conhecidos contos da humanidade. Narrado por escritores como os Irmãos Grimm, ele foi 

considerado de escrita vulgar e grotesca. Perrault, dentro deste contexto, trouxe uma nova 

leitura deste conto, suavizando-o, com o intuito de utilizá-lo para civilizar e educar crianças, 

inserindo-os na cultura literária de sua época. Como parte desse processo, surge a personagem 

da Fada Madrinha (MACHADO, 2010).  

  Corso e Corso (2006) relata que a Fada Madrinha de Perrault tem uma intenção ao 

auxiliar Cinderela que está diretamente relacionada a moral da história. Um exemplo é 

quando ela oferece instrumentos, como deixá-la mais bela através das vestes e carruagem, 

para facilitar a solução dos seus problemas.  

  

Na versão de Perrault, a fada madrinha viria em seu auxílio sempre que, 

desesperada, a jovem deixasse cair lágrimas denunciadoras da força do seu desejo. A 

fada interroga o motivo da sua tristeza e providencia uma ajuda: fazer dela uma 

princesa, mas por algumas horas apenas [...]. (CORSO; CORSO, 2006, p. 110). 

 

  Para Bettelheim (2003), a obra de Perrault traz uma nova roupagem quando: atenua as 

atrocidades que acometem Cinderela, insere a Fada Madrinha como uma personagem do bem, 

materno-protetora, e ironiza os contos anteriores, incluindo elementos como o sapato de 

cristal e a abóbora. Ele traz um conto mais aceitável para nossa compreensão, adaptando-o ao 

novo contexto social da sua época, com o intuito de obter maior aceitação do mercado 

consumidor, tema que será tratado neste capítulo. A comprovação deste fato é a utilização 

desta versão da história pela Disney para produzir o desenho Cinderela (1950). 

 No filme Shrek 2, Fada Madrinha é uma figura famosa no Reino de Tão, Tão Distante, 

e tem uma agência de pedidos e uma indústria que produz poções mágicas. Ela é conhecida 

por realizar os desejos de todos, que se tornam mercadorias, quaisquer que sejam eles. Ao 

transformar o Rei Harold de sapo em homem (referência ao conto A Princesa e o Sapo
26

), ela 

                                                           
26 Conto alemão “A Princesa e o Sapo” (1812), produzido pelos Irmãos Grimm e adaptado pela Disney para 

desenho em 2009. 
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garantiu o casamento dos seus sonhos para o seu filho amado, Encantado, outro vilão da 

animação. Porém, este se atrasa em sua busca e quando chega na torre que Fiona estava presa, 

encontra apenas o Lobo Mau. Encantado fica revoltado quando descobre que Shrek acabou 

com seu “Final Feliz” e sua mãe, para não deixar seu filho irritado, elabora um plano para que 

ele tenha de volta o que lhe foi planejado: ser da nobreza. Assim, Fada Madrinha dissuade o 

rei a ajudá-la num plano para acabar com o casamento da princesa e fazer seu filho feliz. 

Contudo, este plano fracassa. Ela é pulverizada, virando bolhas de água e seu filho fica órfão. 

 Qual foi a motivação dos estúdios da Dreamworks quando associa a Fada Madrinha e 

Encantado no elenco da vilania em Shrek? Assim como a crítica ao padrão de beleza já 

discutido no capítulo anterior, a fada e seu filho representam uma crítica aos seus papéis nos 

contos tradicionais e aos valores que eles transmitem, propondo uma reflexão quanto aos 

modelos de felicidade dessas histórias, e os meios mágicos para alcançá-los. Segundo Santos 

(2009), os contos contemporâneos recriam os tradicionais, através de parodias e sátiras, 

acrescentando novos costumes, característicos da sociedade atual. Assim, por meio destes 

vilões, há uma análise quanto a busca incansável pelo poder, amor e dinheiro, bem como os 

caminhos que percorremos para consegui-los, além da consequência que esta procura nos 

provoca, o consumo. Há ainda outra possível interpretação sobre a mãe pós-moderna, ao olhar 

o relacionamento entre a Fada Madrinha e Encantado que também será abordado neste texto. 

 

 

Figuras 19-21 – A evolução da imagem da personagem Fada Madrinha.
27

  

 

                                                           
27 Figura 19 – Gustavo Doré (1832-1833) – domínio público nos EUA no site Wikimedias commons, no qual 

foram tiradas as informações desta obra. Figura 20 – imagem e informações retiradas do próprio desenho. Figura 

21 – imagem e informações retiradas da própria animação. 
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 Segundo Lopes (2009) para obter uma boa construção do personagem, é necessário 

conhecer seu papel na narrativa, traçando-se um perfil psicológico e físico. Esta 

caracterização é realizada com o detalhamento quanto a aparência, idade, gênero, ocupação, 

status social, altura, motivações, humor antecedente, entre outros. Pela existência desta figura 

nos contos tradicionais, optou-se por fazer uma análise comparativa das construções físicas da 

Fada Madrinha nos séculos XIX, XX e XXI, representadas nas figuras 19, 20 e 21, 

respectivamente, com o objetivo de verificar quais foram as mudanças e a relação destas com 

o papel da vilã na animação.  

 Para a escolha das imagens que iriam complementar a discussão do texto, utilizou-se 

como critério as de sucesso relevante para cada século. Na figura 19, vê-se uma pintura da 

Fada Madrinha e Cinderela, baseada no conto de Perrault. Esta obra é do pintor Gustavo 

Doré, datada do século XIX, possivelmente criada em 1867. Nesta primeira imagem, há uma 

senhora acima do peso, que usa óculos, touca no cabelo e roupa simples, representando a 

singeleza do seu papel; uma fada que apareceria todas as vezes que Cinderela precisasse, para 

ajudá-la a alcançar seus desejos. Ela é uma figura materna. Talvez por esta razão suas roupas 

sejam semelhantes às de Cinderela. Seu rosto é ilustrado de forma que destaque a sua idade, 

com rugas e marcas de expressão oriundas da idade. 

 A figura 20 referente a fada do século XX, traz um fotograma do desenho da Disney, 

Cinderela (1950). Neste, pode-se observar vestido e capa bufantes, como na imagem de Doré, 

de cor lilás; um tipo físico que permanece acima do peso; cabelos brancos e que fazem alusão 

à sua velhice, apesar desta personagem não apresentar as características físicas de sua idade 

em sua expressão facial, e suavidade em seu rosto, proposta do estúdio em embelezar seus 

personagens que representam o bem. Há ainda a substituição da touca de cabelo por uma 

capa.  

 A última figura é a do século XXI, e a que será estudada neste texto, produzida pelo 

estúdio da Dreamworks (2004). Percebe-se uma mudança nesta construção, com a mixagem 

de elementos das fadas anteriores. Seu corpo está mais magro, com formas delineadas e rosto 

mais alongado. Ela inova ao possuir asa, possível referência aos pássaros do conto da 

Borralheira, dos Irmãos Grimm, que exercem a função da fada nas histórias mais tradicionais. 

As roupas já apresentam brilho e detalhes de alta costura, são mais justas, delineando o corpo 

e sobressaindo o busto. Nesta versão, a fada possui acessórios sofisticados, como cinto, 

brincos e óculos. A expressão facial dessa nova fada é suave, como à produção da Disney. 

Outra marca desta personagem é o cabelo, que nas representações anteriores apresentavam 

acessórios como touca ou capa, e nesta é substituída por penteado contemporâneo, com brilho 
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que combina com sua veste. Há ainda a maquiagem nos olhos, lábios e bochechas em sintonia 

com toda a produção visual, tornando-a bela e mais adequada aos padrões de beleza pós-

modernos.  

 

 

Figuras 22-24 – Os príncipes encantados dos contos e de Shrek.
28 

 

 Nas figuras 22, 23 e 24 são apresentados, respectivamente, os príncipes dos desenhos 

animados da Disney: A Branca de Neve e os Sete Anões (1937), Cinderela (1950) e o da 

animação Shrek (2004). O primeiro desenho animado é uma adaptação do conto dos Irmãos 

Grimm (1812), sob título “A Bela Adormecida” e o segundo, a Cinderela, do conto 

homônimo de Perrault (1697). A característica presente e de destaque nestes 03 personagens é 

a beleza e formosura dos príncipes. Todos possuem rostos com linhas formais mais estáveis, 

coerentes com o físico de cada personagem, o que tem o objetivo de transmitir tranquilidade e 

confiança (ROQUE, 2011). Outra questão importante de ser abordada é a diferença entre 

maturidade física dos primeiros dois personagens e o príncipe de Shrek. Os dois primeiros 

apresentam faces infantis, enquanto o último é masculinizado e, portanto, mais maduro, 

atendendo aos padrões de androgenia, marca estética da contemporaneidade.  

 Quanto ao figurino, nota-se uma transformação. No primeiro príncipe, a roupa tem 

mangas compridas bufantes e capa vermelha, enquanto o segundo já apresenta uma roupa 

mais ajustada ao corpo, com cintos e acessórios dourados, porém mais formal. Ao 

vislumbramos Encantado, é observado uma roupa mais justa ao corpo, com tom dourado 

(alusão à realeza). Além da mudança do vestuário, o que este personagem traz de inovação é o 

uso do batom nos lábios, raiz de pêlos na face, o que transmite masculinidade, e cabelo de 

                                                           
28 Figura 22 – imagem e informações retiradas do próprio desenho. Figura 23 – imagem e informações retiradas 

do próprio desenho. Figura 24 – imagem e informações retirados da própria animação. 
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tamanho médio, com penteado. Assim como na Fada Madrinha, esta modificação em 

Encantado de Shrek é uma contextualização aos tempos atuais. 

 Todas estas mudanças em Shrek dos personagens Fada Madrinha e Encantado nos 

oferecem a possibilidade de reflexão, uma vez que estes vilões são produzidos de acordo com 

os padrões esperados para seus papéis antigos dos contos de fadas tradicionais - personagens 

altruístas e bondosos - e que vem com uma nova roupagem que nos remete aos símbolos da 

sociedade atual (vestes, maquiagem, dentre outros). A junção destes dois aspectos aponta para 

os valores da sociedade pós-moderna e suas crenças, em contraponto aos valores tradicionais. 

Segundo Gámez (2003) esta releitura que Shrek faz dos contos tradicionais, é um exercício 

crítico que o espectador pode fazer quanto a futilidade da aparência e felicidade dos contos de 

fadas tradicionais, além de questionar os valores incorporados da pós-modernidade, como por 

exemplo, a busca pelo status social e do consumo. 

 Outro ponto importante é verificar o efeito da evolução tecnológica nas reconstruções 

anímicas dos contos de fadas. Na figura 19, a reprodução da Cinderela na obra de Doré se dá 

através da imagem estática, visto que o desenho animado ainda não existia neste momento. 

Porém, esta retrata a fada madrinha tal qual a história de sua origem. Com o surgimento dos 

desenhos animados, há maior dissipação destas histórias, bem como maior realidade na 

produção desta personagem, com detalhes humanos que lhes dá vida, aspectos observados nas 

figuras 20, 22 e 23. A presença da cor, os cenários impressionistas atraem o público infantil e 

estes ganham espaço nas casas. Com a franca evolução tecnológica nascem as animações 

computadorizadas que, para Gomes e Santos (2003), a animação Shrek especificamente, traz 

realismo através da textura e cor das imagens, além dos elementos que são produzidos muito 

próximos da realidade, o que é considerado pelo autor um apelo ao olhar adulto e que é 

observado nestes dois personagens da animação. 

 Sobre este assunto, Chong (2001, p. 30) assegura que “A história da animação digital é 

formada pela convergência do cinema e da computação. A relação entre as disciplinas criou 

uma linguagem e influenciou o desenvolvimento de ambas”. Assim, com este avanço 

tecnológico, movimentos e formas impossíveis manualmente são experimentadas e novas 

possibilidades de reprodução dos elementos culturais aconteceram.  

 Em relação às reproduções no cinema e as novas tecnologias, Mourão (2002, p. 37) 

afirma que 

 

As novas formas de representação correspondem a uma nova relação do ser humano 

com a realidade. O pensamento contemporâneo está moldado por uma complexidade 
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que o diferencia radicalmente da estrutura de pensamento linear dominante antes da 

revolução tecnológica. A evolução da informática e o avanço das telecomunicações 

determinaram uma mudança radical nas relações do homem com seu próprio mundo 

e, consequentemente, consigo mesmo. É necessário estabelecer novos padrões de 

discussão de conhecimento. 

 

  O personagem, diante do que foi exposto, desempenha papel essencial no enredo dos 

filmes. Ele transmitirá as emoções e ideologias do produto midiático para que, a partir dele, 

possamos identificar os significados que este carrega e os elementos culturais que ele 

reproduz. Para que haja este reconhecimento, é necessário decifrar como estes signos foram 

construídos. Como dito anteriormente, Shrek 2 aborda com maior ênfase a cultura pop dos 

tempos atuais. Ao analisar a Fada Madrinha e Encantado, predominam três temas 

contemporâneos importantes relacionados às suas figuras: a busca pela posição social de 

Shrek, o consumo e a concepção familiar pós-moderna.  

  Ao analisar a construção da vilã nesta animação, vê-se que ela é uma reprodução dos 

desejos da mulher pós-moderna em ter tudo, influenciada pelos valores sociais do tempo 

presente. A Fada é uma empresária de sucesso que possui uma grande fábrica moderna de 

poções mágicas, que é demonstrado pela dimensão da produção e de funcionários do local, 

além dos objetos de estilo encontrados em cena.  Como as mulheres pós-modernas, ela busca 

incessantemente atender aos padrões de beleza impostos e ao corpo perfeito, associado à 

magreza. O grande destaque de sua composição é o relacionamento com seu filho, Encantado, 

que aparenta ser uma produção independente, gerada em idade mais avançada, reflexo da das 

mulheres pós-modernas em postergarem a maternidade, visando atender prioritariamente as 

suas questões profissionais. Como uma mãe de sucesso, ela almeja o mesmo para seu amado 

filho, com a pretensão de torná-lo rei ao se casar com Fiona. Para realizar este desejo, ela 

busca por todos os meios mágicos que lhe estão ao alcance, apesar de não conseguir 

concretizar seu sonho.  

  Encantado é apresentado na animação como um adulto infantilizado, o que nos traz a 

possível análise que este aspecto está relacionado a ausência de esforços deste personagem em 

buscar suas próprias metas pessoais, fruto do comportamento da mãe que entrega todos os 

desejos ao seu filho, sem este fazer nenhum empenho. Este fato é outra referência aos contos 

de fadas tradicionais, onde os protagonistas alcançam seus objetivos através de medidas sem 

esforço, como um beijo do amado e auxílio de fadas.  

  Outra interpretação ao analisarmos estes dois personagens sob o olhar dos contos 

tradicionais é que o papel da Fada Madrinha neles é ajudar a princesa indefesa a ser feliz com 

o seu príncipe. Nesta animação, a grande transformação é o príncipe ser filho da Fada e este 
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receber de sua mãe tudo que deseja, como dito anteriormente. Este ponto pode ser analisado 

como se ele fosse uma menção às princesas dos contos tradicionais, frágil, indefeso. 

Encantado precisa que sua mãe cuide do seu cabelo, ele não pode se irritar por Shrek ter 

destruído os seus planos e tem a garantia que sua mãe resolverá o problema e quando Fiona 

não tem admiração por ele, é a sua mãe que tenta mudar a situação (conferir arquivo digital 

em anexo denominado “Os Vilões” – Fada Madrinha).  

  Estes aspectos construídos neste filme levantam uma discussão importante sobre a 

relação da mãe pós-moderna e o perfil masculino que tem sido encontrado nos dias atuais. 

Pela interpretação deste texto, vê-se Encantado como um apêndice da sua mãe, algo 

indissociável, o que motivou a escrita dos dois personagens num mesmo capítulo. A 

composição da Fada Madrinha e Encantado vincula-se aos aspectos supracitados e nos é 

apresentado a partir de suas expressividades e da formação dos elementos cinematográficos. 

 A princesa Fiona preterir um ogro à Encantado, acabando com os planos idealizados 

pela Fada Madrinha para seu filho, provocou na vilã indignação que é observada na 

psicodinâmica vocal definida como “irônica”, revelada na cena 04, quando a personagem diz 

que procurará nos livros de contos de fada se neles existem algum ogro que se torna feliz para 

sempre, um sarcasmo relacionado à sua indignação por Shrek ser o príncipe, posição que 

deveria ser assumido por seu filho, Encantado (conferir arquivo digital em anexo denominado 

“Os Vilões” – Fada Madrinha). Esta mesma psicodinâmica é encontrada nos estudos de 

Colnago (2002) na personagem vilã de Cinderela, que na versão dos contos de fadas 

tradicional, é a Madrasta. Contudo, há uma diferenciação na construção vocal destas duas 

personagens que representam a vilania no mesmo desenho, Cinderela (1950). 

 Os recursos vocais utilizados na dublagem da Fada Madrinha em Shrek 2 foram: tipo 

de voz fluida, com pitch agudo, loudness normal a levemente elevada, velocidade de fala 

normal a acelerada, uso de pausas interpretativas e curvas melódicas com curvas ascendentes-

descendentes. Na Madrasta da Disney analisada pela autora supracitada, esta foi construída 

com tipo de voz tensa e pitch grave. Propõe-se que esta diferenciação na produção dessas 

vozes que assumem o papel de vilania, se dê pela suavização que a Dreamworks propõe para 

o papel do personagem da Fada Madrinha em Shrek, que é uma referência ao seu papel nos 

contos tradicionais.  

 É relevante relatar que o pitch agudo dessa personagem, não condiz com a sua idade, 

uma idosa. A associação do tipo de voz fluida e pitch agudo sugere a proposta da dubladora 

brasileira em produzir uma voz que transmita serenidade, o que é compatível com o seu papel 

nos contos de fadas tradicionais, como também, com sua ironia em cena. Porém, esta 
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conjunção vocal também pode ser vinculada à sensualidade, que, no papel da fada em Shrek, é 

um instrumento de persuasão. Segundo Behlau (2005) um dos aspectos que a dublagem 

brasileira baseia-se é na voz que seja mais aceita culturalmente, interpretando as nuances do 

contexto de acordo com aspectos vocais esperados para nosso país, o que promove 

identificação e reconhecimento pelo público das características emocionais do personagem. 

 Outro fato importante a salientar são as pausas interpretativas. Para Kyrillos, Cotes e 

Feijó (2003), as pausas podem ser utilizadas de forma estratégica, como recurso de 

interpretação, com duração variável. Na cena 4, a fada apresenta pausas interpretativas antes 

da expressão “ah, nenhum ogro”. Esta pausa é um gesto irônico da personagem, contestando a 

felicidade do ogro com uma princesa, que não lhe é idônea.  

 De acordo com Silva et al (2000), a comunicação é um momento de sociabilização de 

mensagens, ideias, sentimentos e emoções; através dela, podemos influenciar ou indignar 

sujeitos de diferentes formas. Assim, a voz da Fada Madrinha, de acordo com os parâmetros 

vocais observados, aponta a multipersonalidade da mesma, uma vez que esta tenta mascarar 

suas verdadeiras intenções com sua voz suave e no decorrer da sua fala, demonstra raiva 

contida, fruto de sua frustração, ao acelerar a velocidade de fala e elevar a loudness.  

 

Figuras 25-27 - Fada Madrinha no seu escritório. Fonte: Shrek 2 (2004) 

 

 Segundo Stier (2005) a expressividade dá vida ao pensamento, por meio da linguagem 

e expressão corporal e, na interação com o outro, ideias são arquitetadas. Este fato pode ser 

verificado nesta mesma cena, numa composição de fotogramas que revelam a ironia da Fada 

Madrinha ao olhar os livros de contos de fadas. Na figura 25, a personagem faz uma 

expressão de surpresa, com elevação da sobrancelha direita, lábios arredondados
29

 e desvio do 

olhar para a direita, posição na qual o protagonista da animação estava. Em sintonia com a 

expressão facial, a personagem eleva o lado direito do ombro e direciona o braço em direção 

                                                           
29 Contração do músculo frontal direito e do músculo masseter, respectivamente.  
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ao peito. Esta construção facial e corporal nos imprime a emoção “surpresa” perspicaz 

(EKMAN, 2011).  

 Na figura 26, a expressão facial da personagem estampa a emoção de “não 

satisfação”, pela abertura dos lábios parcialmente (não há formação visual de “u” com os 

lábios, típico do sorriso natural)
30

, elevação somente da parte interna da testa
31

 e permanência 

da mão no peito. Para Mendes e Seidi-de-Moura (2009) as expressões cumprem o papel de 

informar ou sinalizar prováveis comportamentos posteriores de quem as exibe, servindo como 

informação antecipatória de condutas e reações. Nesta análise, nota-se que esta alegria 

falseada antecipa ao espectador o sentimento real da fada, que surge logo em seguida, a raiva 

contida.  

 A emoção de raiva contida, imagem 27, nos é revelada pela contração da região entre 

os olhos e dos olhos
32

, fechamento rápido do livro e movimento do braço para o lado. Este 

último, dando ênfase à sinceridade da emoção transparecida pela face neste momento, já que 

o movimento das emoções anteriores sugeria algo ensaiado, relacionado ao sarcasmo da fada.  

 Pode-se observar, portanto, que a construção expressiva (voz e corpo) desta 

personagem nos remete à sua frustração por não alcançar seus planos maternos em fazer de 

seu filho um membro da realeza, em conjunto à produção cinematográfica, nos oferece uma 

discussão atual e pertinente sobre como o cinema nos possibilita uma educação através de 

suas imagens. Neste sentido, para Magno (2003) o desconhecimento da potência do uso da 

animação no processo educativo, priva os alunos de aprender por meio deste recurso que é 

atrativo e contemporâneo. A análise das imagens deste texto tem como proposta instigar o 

leitor a observar as inúmeras possibilidades de discussão através da mídia animação, 

considerando este produto não somente um entretenimento, ou como recurso pedagógico, 

mas sim um objeto cultural capaz de conduzir reflexões críticas nos espectadores.  

 Ribeiro (2011) afirma que a produção cinematográfica possui um aspecto social por 

seu grande poder mobilizador. Por meio dele há circulação de ideologias, o que contribui com 

a problematização da condição do ser no mundo. Uma das questões de maior destaque nesta 

segunda série da quadrilogia é o tema consumo, representado no filme na construção da fada 

pela busca de satisfação através da comida como um efeito do seu desejo em transformar seu 

filho em uma pessoa de sucesso como ela. Pela complexidade da Fada e de Encantado, bem 

                                                           
30 Contração do músculo zigomático menor e do músculo risório. 

31 Contração do músculo frontal parte interna. 

32 Contração do músculo corrugador do supercílio e prócero e do orbicular do olho – parte palpebral. 
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como o curto espaço para discutir estes vilões, optou-se por descrever a construção deste tema 

sob o aspecto de movimento de câmera.  

 Ao vislumbrarmos a evolução das fadas madrinhas no decorrer dos séculos (figuras 19 

a 21), nota-se que esta figura em Shrek apresenta um corpo mais saudável, fruto de dieta, o 

que aponta para os padrões estéticos contemporâneos. Porém, quando ela fica nervosa, ou 

ansiosa, o seu alívio acontece após a ingestão de alimentos. Aqui a animação aponta o 

paradoxo entre a satisfação pela ingestão de alimentos e a necessidade de seguir os padrões de 

beleza impostos.  

 

Figura 28 - Fada Madrinha no “Friar´s Fat Boy”. Fonte: Shrek 2 (2004) 

 

 A segunda aparição da vilã no filme expõe a sua relação com os alimentos, que está 

relacionada às ansiedades quando ao futuro de Encantado (conferir arquivo digital em anexo 

denominado “Os Vilões” – Fada Madrinha). Conforme Gomes e Santos (2007) este faz 

alusão ao mercado de consumo e financeiro da pós-modernidade, mostrando o estereótipo 

criado socialmente a ser seguido, o “sonho consumista”. Assim, a vilã nos oferece uma 

reflexão sobre os padrões de consumo que nos são oferecidos diariamente na mídia. Contudo, 

o diretor ao tecer esta crítica sobre a sociedade, também nos faz repensar o seu próprio filme, 

Shrek, que também faz parte deste mercado consumidor.  

 O enquadramento da figura 28 aborda a questão supracitada. Nela, pode-se verificar a 

sorridente funcionária da rede de lanchonete que é centralizada na imagem, sendo 

“emoldurada”, como se estivesse em um porta-retrato, no espaço da janela da carruagem da 

vilã. Esta, por sua vez, está em espaço com iluminação escurecida, em primeiro plano, na 

cena. Esta construção nos proporciona analisar o papel que a comida tem na vida da 

personagem, a forma como estes produtos nos são apresentados como soluções mágicas e a 

nossa reação passiva.  
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 Outro ponto a ser discutido neste trecho fílmico é o próprio nome da lanchonete, 

Friar´s Fat Boy – Garoto Gordo do Frei, uma alusão as franquias de fast food que 

“engordam” a população a cada dia e nos traz uma importante análise sobre a relação deste 

tipo de alimento com o estilo de vida pós-moderno que prima pela otimização do tempo. 

Segundo Ros (2007) a animação Shrek oferece uma visão crítica de alguns comportamentos 

humanos tradicionalmente aceitos, como por exemplo, [o consumo], nos permitindo o 

aprofundamento e interpretação desses elementos que têm sido questionados. Portanto, ao 

observar neste enquadramento a fada num plano secundário, bem como o nome da 

lanchonete, o espectador é levado a pensar em seu papel frente ao mundo consumidor 

presente. 

 

 

Figura 29 – Encantado recebe o brinquedo do “Friar´s Fat Boy”. Fonte: Shrek 2 (2004) 

 

 

 No enquadramento da figura 29, há o destaque para a espada de brinquedo, 

centralizado no fotograma, que se encontra nas mãos de Encantado, entregue por sua mãe. Ao 

visualizarmos este personagem, observamos a sua feição de alegria por ter recebido seu 

brinquedo que vem associado ao lanche solicitado. Ressalta-se ainda que os dois vilões foram 

enquadrados nesta imagem de forma que lembre ao espectador os seus papéis de mãe e filho. 

A ênfase do enquadramento no brinquedo da lanchonete faz referência aos brindes dados às 

crianças em redes de fast food, o que demonstra a característica de imaturidade de Encantado 

nesta animação, reforçada por sua mãe, visto que este foi comprado por ela. Segundo 

Amereno e Chacon (2007) o príncipe Encantado é o protótipo de menino mimado, protegido 

por sua mãe, que foge do perfil dos príncipes dos contos tradicionais. 
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 Ortiz (1994) defende que o capitalismo promove uma integração do mercado 

econômico, globalizando-o, apresentando como característica a mundialização de símbolos 

culturais. Estes passam a ser reconhecidos nas mais diferentes culturas. Um exemplo deste 

fato, e que foi apontado acima como um elemento cultural importante para discussão, é a 

referência às redes de fast food. Esta reprodução em Shrek é um símbolo da mundialização da 

cultura na qual reconhecemos e identificamos este elemento a partir da sua construção, como 

as cores (vermelho, amarelo e azul), o formato dos lanches, o brinquedo infantil que é 

entregue a Encantado, as opções de lanche e a própria ideia de Drive Thru. Este fato 

representa um novo momento da sociedade que passa a ser definido com a preponderância do 

mercado consumidor. 

 Ao falar sobre o cinema, Almeida (1994) afirma que este é produto de muitas faces. A 

partir de cenas, de acordo com o emprego da luz, enquadramento, atores, som, músicas, 

somos levados para além de nós mesmos; eles alcançam significado histórico, 

cinematográfico, estético. Ideias, informações, visões de mundo, sensações e percepções 

estéticas que somente o cinema pode mostrar, diferentemente de outras expressões artísticas, 

de modo especialmente novo e próprio. Como base nesta assertiva, foi analisado o tipo de 

plano cinematográfico utilizado para favorecer os dois aspectos discutidos até o momento, a 

busca pela posição social e o consumo, com o objetivo de compreender o que ele nos diz.  

  

 

Figura 30 - Fada Madrinha ao descobrir sobre o casamento. Fonte: Shrek 2 (2004) 

 

 O desapontamento da Fada Madrinha ao perceber que seus planos maternos 

fracassaram é apresentado na figura 30, quando ela descobre que àquela a quem ela teria 

como nora já está casada com Shrek. Sua reação por notar que seu filho perfeito foi trocado 

por um ogro nos é revelado pelo plano de grupo, com uso do plano geral médio. Mercado 

(2011) declara que este é utilizado para três ou mais pessoas e um dos seus objetivos é 
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transmitir informações sobre a dinâmica de um relacionamento entre os personagens, por 

exemplo, a composição destes em cena. Nesta imagem, pode-se verificar que a posição da 

Fada Madrinha em relação aos demais personagens é superior, no sentido vertical, porém 

posterior, no sentido horizontal. Uma possível interpretação é que esta composição apresenta 

para o espectador o sentimento de rejeição da fada em relação à Shrek, visto que este foi o 

momento que ela descobriu sobre o casamento e, ao mesmo tempo, ela disfarça esta emoção 

dos personagens que compõem a cena. 

 

 

Figura 31 - Fada Madrinha e Encantado comendo na carruagem. Fonte: Shrek 2 (2004) 

 

 Na figura 31 a relação da Fada e de Encantado com a comida é representada pelo 

plano de dois, também com o uso de plano geral médio. De acordo com Mercado (2011), usa-

se tal plano quando se têm a intenção de informar um fato narrativo sobre a dinâmica do 

relacionamento dos personagens em cena, demonstrando a conexão entre eles e levando o 

público a compará-los e avaliá-los. Diante do exposto, a partir deste tipo de plano, a relação 

entre mãe e filho é destacada (fato que será discutido adiante), bem como a relação dos dois 

personagens – no papel de família - com os alimentos fast food. Esta associação do consumo 

de alimentos como um benefício contemporâneo é uma análise possível, pois nos promove 

maximização do tempo e praticidade nas refeições. Contudo, ao vir conectado aos vilões, ele 

também nos traz outras análises, como a individualização do ser humano, a ausência do ritual 

familiar da alimentação e a gula, aspecto recorrente nos tempos atuais.  
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Figuras 32-33 - Fada Madrinha em sua fábrica (a – Biblioteca e b – na sala de produção das poções). Fonte: 

Shrek 2 (2004) 

 

 Outros elementos importantes para avaliação são o ângulo de filmagem e o movimento 

de câmera. Quanto ao ângulo de filmagem, é observado que nas figuras 32 e 33 foram usados 

o ângulo contra-plongée, sendo que na última imagem este é discreto. No primeiro, este 

ângulo auxilia o espectador a entender o motivo da indignação da fada: o filho dela é superior 

à Shrek, uma vez que nos contos dos livros ele tem um final feliz e o ogro não. Além disso, 

este ângulo também enfatiza a superioridade da personagem, ao demonstrar o tamanho da sua 

biblioteca, o que supostamente sugere que ela é superior ao protagonista também no âmbito 

da inteligência. Já no segundo, este discreto contra-plongée é utilizado para expor o drama da 

mesma (Martin, 2005). Na figura 33, o ambiente caótico na fábrica de desejos após a presença 

de Shrek, nos é apontado, e a confusão conduz à satisfação pela ingestão de alimentos.  

 O movimento de câmera nestas mesmas cenas também foi agente de análise neste 

estudo e demonstraram a sintonia com os ângulos aqui analisados. Para a avaliação dos dois 

aspectos supracitados, foram utilizadas as cenas 04 e 05, concomitantemente (conferir 

arquivo digital em anexo denominado “Os Vilões” – Fada Madrinha). Na cena 04, não há 

movimento de câmera e sim, cortes de imagens que, supostamente, saem de câmeras 

posicionadas em pontos diferentes. A primeira destacando a expressão facial da fada, 

enquanto a segunda (figura 33), nos revela a motivação das expressões, o que favorece ao 

espectador compreender a sua revolta por ter fracassado em seu projeto de vida: fazer do seu 

filho um nobre.  

 Na decupagem da cena 05 quando ela, frustrada com a bagunça que Shrek provocou 

na sua indústria pede ao seu funcionário “algo com cobertura de chocolate”, observou-se o 

movimento suave de câmera panorâmica vertical, acompanhando o voo da fada. Segundo 

Machado (2006), os movimentos de câmera buscam elucidar sentidos referentes à história 

contada pelo filme. Assim, este aspecto fílmico nos coloca dentro do contexto fílmico, nos 

fazendo compreender os principais dramas das situações que estão sendo narrados, como a 
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sujeira no chão e as poções mágicas derramadas, além da felicidade artificial que a comida 

pode proporcionar em momentos de estresse.  

 Segundo Coutinho (2005, p. 1) o cinema: 

 

[...] pode ensinar, para muito além do conteúdo que os filmes parecem apresentar à 

primeira vista. Ir ao cinema, ver filmes em vídeo ou na tevê são sempre ações que se 

confundem em um mesmo processo de fazer emergir pressentimentos e atribuir 

sentidos ao que se desenrola nas telas, em linguagem feita de imagens e sons. São as 

imagens e os sons que primeiro se apresentam, mas a linguagem audiovisual, 

movimento, cor, é composta de muitos elementos e muitas nuanças, sintetizados em 

uma narrativa. Os elementos que compõem o cinema estão, desde há muito, 

partilhando da vida de todos os que habitam este planeta girante. Assim, ver filmes, 

mesmo aqueles mais banais, pode ser uma experiência profundamente humana. 

 

 

Figura 34 - Fada Madrinha quando descobre que Fiona se casou. Fonte: Shrek 2 (2004) 

 

 A iluminação, o figurino e o cenário são elementos que compõem a narrativa e nos 

fornece um tipo de Educação Visual que nos auxilia a compreender o mundo ao redor. Após 

três anos do primeiro filme, Shrek (2001), os animadores da Dreamworks construíram uma 

nova técnica para iluminação chamada “distribuição da sub-superfície”, utilizada para dar 

uma camada translúcida à pele dos personagens (SHREK, 2004). Outra técnica que foi 

empregada em Shrek 2 foi a “bounce shader”. Esta última é uma forma de iluminação global 

em que se simula o modo com que a luz bate e reflete nos ambientes
33

.  

 O avanço tecnológico na produção das animações proporcionou maior realidade aos 

personagens e ambientes de Shrek. A figura 34 refere-se ao momento que a vilã descobre que 

Fiona está casada, sendo apresentada a Shrek, o que incitará a raiva na Fada Madrinha. Para 

ressaltar este momento sombrio para a vilã, a cena foi construída no período da noite. A 

                                                           
33 Retirado do Making Of do próprio filme .  
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iluminação, para demonstrar o horário do dia, apresenta uma suposta iluminação direta da lua, 

com reflexo na janela do fundo do quarto e na sacada da varanda. Além disso, para enfatizar a 

surpresa da fada, foi produzida uma iluminação com a técnica da “distribuição da sub-

superfície”, causando sombra do braço no vestido e no pescoço. É observado ainda que há 

uma luz amarelada nos personagens, como se fosse a luz de uma lamparina, deixando o resto 

do ambiente mais escuro, com o intuito de fazer o espectador focar nos personagens. 

 

 

Figura 35 – Encantado quando descobre que Shrek destruiu a fábrica da mãe. Fonte: Shrek 2 (2004) 

 

 Na figura 35, o aspecto de iluminação também é utilizado para destacar a raiva de 

Encantado ao descobrir que Shrek, autor da sua desgraça, destruiu a fábrica da sua mãe. O uso 

da técnica da “distribuição da sub-superfície” sobressai a expressão de raiva deste 

personagem, na medida em que produz uma sombra no rosto do vilão, repetida em sua veste 

do lado esquerdo, transparecendo o seu sentimento pelo protagonista. Do mesmo modo, o uso 

da técnica “bounce shader” está presente neste mesmo fotograma, ao verificarmos que todo o 

chão está lilás, reação da poção mágica que caiu do caldeirão, enquanto a parte superior, no 

fundo da figura, é mais escura, espaço não atingido pela mágica, o que torna a cena mais real 

para o espectador e nos situa da situação ocorrida. 

 Segundo Duarte (2009), os principais objetivos da iluminação cinematográfica são a 

expressão - estabelecer um estado emocional e contribuir para detalhes da narrativa - e o 

realismo. A utilização deste elemento cinematográfico nestas figuras aponta a reação negativa 

destes personagens por não alcançarem a posição social de Shrek, o que nos leva a uma 

discussão atual sobre a busca pelo status social e pela notoriedade pública. Para Debord 

(2003), esta é uma característica de uma sociedade na qual a economia domina a vida social, 
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produzindo sujeitos que buscam o “ter/parecer” ao “ser”; a vida social se define pela 

acumulação econômica do indivíduo. 

 

 

Figura 36 – Figurino básico da Fada Madrinha. Fonte: Shrek 2 (2004) 

 

 O figurino é outro elemento fílmico não específico carregado de significados. Segundo 

Costa (2002), o vestuário faz parte do conjunto de significantes que molda os elementos 

tempo e espaço; ele tem o papel de nos convencer que a narrativa se passa em determinado 

recorte de tempo. Dentro deste contexto, o figurino da vilã nos auxilia a compreender a sua 

origem - contos de fadas tradicionais - visto que sua roupa é típica desta época, além da 

varinha e as asas (figura 36). Porém, ela nos traz ao presente pelos detalhes utilizados nesta 

construção, como o decote e os detalhes do vestido, a maquiagem, as unhas pintadas, o 

penteado, os óculos com armação moderna e a combinação de cores do vestido com a capa, o 

brinco e a varinha de cor lilás.  

 De acordo com Pereira e Ferreira (2011) a aplicação cromática em imagens com som e 

movimento criam simbolismos que, conforme suas inserções nas produções podem conduzir a 

narrativa e se tornar um dos principais elementos cênicos. Neste sentido, a cor favorece a 

significação do vestido da Fada Madrinha, que nos auxilia a compreender a sua origem, bem 

como a releitura do seu personagem. A utilização do azul, cor considerada fria, traz a ideia de 

algo suave, sublime, além de poder ser interpretado como uma alusão ao céu. Estas 

características nos remetem ao seu papel inicial nos contos de fadas tradicionais, uma figura 

que representava a bondade.  

 Observou-se que a partir do figurino e sua cor, suposições podem ser levantadas. Uma 

delas é que a modernização do figurino da fada madrinha, em conformidade com o seu novo 

papel na animação Shrek 2, traz à tona a questão da homogeneização da cultura. A vilã veste-

se de acordo com a “moda”, segue o padrão social e cultural que é identificado em qualquer 

país, o que faz dessa animação um produto cultural globalizado.  
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 Outro elemento que nos possibilita a discussão sobre este tema é o cenário. Segundo 

Silva (2007), Shrek 2 carrega símbolos do poder capitalista no espaço social do filme, o que 

amplia os significados do conto de origem, Shrek!, além de, através da linguagem fílmica, nos 

promover reflexão acerca da mundialização da cultura: a globalização de diversos aspectos 

culturais que podem ser observados em qualquer país do mundo, uma transformação mundial 

que aponta a evolução sociais dos povos (ORTIZ, 1994). Vários exemplos podem ser citados 

que revelam esta questão como a rede de fast food (cena 2), a fada madrinha simulando uma 

profissional de Telemarketing (cena 3), a galeria de fotos na parede da indústria da fada 

madrinha representando os presidentes que a antecederam (cena 4), dentre vários outros 

objetos cenográficos (conferir arquivo digital em anexo denominado “Os Vilões” – Fada 

Madrinha). Por meio destes objetos somos levados a refletir sobre a nossa vida real. 

 Silva (2007, p. 69) afirma ainda que:  

 

Enxergar o mundo real a partir do universo fantástico dos contos de fadas tem sido 

possível, uma vez que os elementos estruturais dessas narrativas – a saber, tempo, 

espaço, personagens, etc. -- são anônimos, o que corrobora a universalização dos 

conflitos vividos pelo sujeito leitor que, de alguma forma, se identifica com os 

conflitos vividos pelas personagens.  

 

 Em conformidade com esta autora, a partir da produção cinematográfica estudada aqui 

até o momento sobre Fada Madrinha e Encantado, uma alegoria da sociedade contemporânea 

é construída e críticas são levantadas, como o mercado do consumo e os padrões sociais 

estereotipados, elementos de uma cultura mundializada e que são aceitos por muitos sujeitos 

sem análise crítica.  

 Outro aspecto na animação sobre esta personagem é a sua relação com o filho. A vilã é 

uma empresária de sucesso, sobrecarregada de atividades profissionais, que projeta em seu 

filho um futuro perfeito construído a base de mágicas. Por sua sobrecarga profissional, a Fada 

como compensação atende a todos os caprichos de Encantado.  O contraponto de ele ter tudo 

é que ele atenda às expectativas da mãe, sendo um produto de sucesso: um nobre. São estas 

características que serão analisadas na construção da expressividade e dos elementos 

cinematográficos. 
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“Encantado, filho amado, agora não é 

uma boa hora para falar. Mamãe está 

trabalhando”. 

 

 

 

Figura 37 – Fada Madrinha e Encantado na fábrica. Fonte: Shrek 2 (2004) 

 

 A cena 5 traz um contraste entre o momento de raiva da Fada Madrinha ao ver sua 

fábrica toda bagunçada por Shrek e sua mudança imediata de comportamento ao ver seu filho. 

Na figura 37 há o destaque para esta segunda ocasião, onde nota-se uma transformação vocal 

e corporal da vilã (conferir no arquivo digital em anexo “Vilões/Fada Madrinha). A 

psicodinâmica vocal desta personagem é definida como amável, o que é compatível ao seu 

papel de mãe superprotetora na animação. Esta psicodinâmica é construída a partir de alguns 

aspectos vocais, como tipo de voz, loudness, pitch e velocidade de fala. Ao ver seu filho se 

aproximando, seu tipo de voz torna-se neutro, com loudness adequada para o discurso, o pitch 

é mais agravado e a velocidade de fala mais lentificada e suavizada, se comparado a situação 

anterior de raiva.  

 A construção vocal da Fada aponta um padrão de voz considerado adequado, o que é 

incompatível às vozes de vilões, que têm como característica qualidades vocais tensas 

provenientes de constrição da laringe de seus dubladores no momento da dublagem 

(Teshigawara; Murano, 2004). Na produção vocal neste trecho fílmico, percebe-se a 

humanização da personagem, que está diretamente relacionado à intenção comunicativa entre 

ela e seu filho e que nos traz discussões acerca do padrão de comportamento familiar da 

sociedade atual, que busca soluções fáceis para resoluções dos contextos familiares.  

 Após este momento, neste mesmo trecho fílmico, Encantado descobre o causador da 

desorganização da fábrica de sua mãe, o que lhe provoca uma ira desmedida. Esta é observada 

pela psicodinâmica vocal do personagem considerada “agressiva”, produzida com o tipo de 

voz levemente áspera e tensa, pitch grave, loudness elevada e velocidade de fala acelerada. 

Este conjunto de aspectos está associado ao sentimento do vilão nesta cena, a raiva, o que 

aponta ao seu comportamento imaturo na animação. De acordo com Fiche (2004) a voz possui 

um dinamismo vocal que permite a um mesmo indivíduo modificar sua voz a partir destas 

características citadas acima, de acordo com as situações emocionais dos sujeitos.  
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 Segundo Scherer (1995) as emoções observadas nas vozes são respostas do próprio 

organismo a situações que lhe são expostas. Por ser um reflexo vocal de diferentes reações do 

sistema nervoso e somático, espera-se diferentes efeitos emocionais na voz. Pela sua base 

fisiológica e sua função comunicativa, a voz é um instrumento primário para o 

reconhecimento das expressões emocionais. Logo, ela se demonstra como uma importante 

ferramenta para decifrar os sentimentos dos sujeitos nos diferentes contextos comunicativos. 

Assim, a partir da psicodinâmica vocal da Fada Madrinha e de Encantado, vê-se uma 

reprodução do que é observado no cenário contemporâneo, no qual “mães profissionais” 

superprotegem seus filhos, o que é reproduzido nas vozes, como uma solução para sua 

ausência no lar, enquanto seus filhos não sabem lidar com as situações do cotidiano.  

 Outra análise que aborda o mesmo aspecto é a expressividade corporal da vilã nesta 

cena. Há uma projeção de tronco para frente, mãos que se unem suavemente na região da 

cintura e cabeça lateralizada, com inclinação para baixo. Quanto à expressividade facial, nota-

se a contração das sobrancelhas medialmente
34

, com elevação dos olhos
35 

e lábios 

entreabertos
36

. Esta constituição de movimentos se categoriza como gestos de demonstração 

de afeto, que para Ekman e Friesen (1969) pode ser considerado expressões que têm a 

intenção de transmitir emoções. Este tipo de gesto é involuntário e tem sido refinado de 

acordo com a evolução das regras de comunicação social. Ela também está associada ao 

cuidado de crianças, o que está diretamente relacionado ao contexto da cena, visto que 

Encantado é tratado por sua mãe como uma criança. 

 Após este gesto tranquilizador da mãe para seu filho, ocorre o momento de fúria de 

Encantado, já citado anteriormente, quando este segura a espada e a leva para o meio do seu 

rosto, com cabeça levemente inclinada para baixo, revelando por sua expressão facial a “raiva 

com desprezo” que sente pelo protagonista do filme (figura 35), pela contração das 

sobrancelhas
37

, apertamento dos olhos
38

 e abertura da boca
39

. 

 Em Shrek verifica-se uma despadronização dos costumes, resultante de uma 

descentralização do poder ou de uma oposição ao poder imposto. Assim, une o conhecimento 

ao imaginário que traduz, reinterpreta e transforma conceitos estéticos em formulações 

imagísticas (FOSSATI, 2005). A Fada Madrinha e Encantado dos contos de fadas 

tradicionais, neste sentido, são desconstruídos a partir do momento que estes personagens são 

                                                           
34 Contração do músculo frontal – parte interna. 

35 Contração do músculo levantador da pálpebra superior. 

36 Contração do músculo depressor do lábio inferior ou mento ou do orbicular da boca. 

37 Contração do músculo corrugador do supercílio e do prócero. 

38 Contração do músculo orbicular do olho. 

39 Contração do músculo levantador do lábio superior, bilateralmente. 
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associados à vilania em Shrek, uma crítica às poções mágicas que solucionam os problemas 

dos protagonistas, sem esforço ou dedicação. Além disso, traz ainda a relação entre a mãe 

contemporânea que trabalha e vive sobrecarregada e sua reação desmedida com os filhos, por 

conta das suas atividades profissionais, gerando filhos instáveis emocionalmente. Estes 

personagens podem ser interpretados como uma crítica ao novo padrão pós-moderno familiar, 

no qual há um desequilíbrio entre a mulher mãe e a mulher profissional, que gera uma 

compensação através de uma série de atitudes repetitivas relacionadas a preponderância do 

consumo em substituição ao convívio familiar. 

 Segundo Almeida (1999, p. 13)    

 

Costumeiramente, as pessoas explicam a "mensagem" de um filme ou programa de 

televisão, como se a forma em que apareceu tivesse um sentido separado das 

palavras que a explicam. A interpretação deve ser verbal e visual ao mesmo tempo. 

Não deve contentar-se com explicações fechadas em teorias e ir buscá-Ias no 

universo interdisciplinar da cultura, da arte e da ciência. 

 

  

 

 

“Oh, guarda isso, Júnior, você 

ainda vai ser rei”. 

 

 

 

Figura 38 – Fada Madrinha acalmando Encantado. Fonte: Shrek 2 (2004) 

 

 Sob esse olhar foi analisada a construção cinematográfica da Fada Madrinha e 

Encantado. O enquadramento é um dos elementos fílmicos que nos possibilita contar a 

história de personagens. Para Machado (2006) este componente cinematográfico é a 

composição do conteúdo da imagem, da maneira como o diretor organiza o que o espectador 

vê na tela. Na continuação da cena 5, quando Encantado descobre que Shrek destruiu a sala de 

poções da fábrica da sua mãe, ele fica enfurecido porque o ogro também é o causador de sua 

desgraça. Nesta situação, a vilã tenta acalmá-lo referindo que ele ainda será rei (figura 38). 

Para destacar o papel infantilizado de Encantado e o papel de mentora da Fada, ele é 

enquadrado em primeiro plano, centralizado, dando destaque a sua expressão facial de tristeza 

e raiva contida, enquanto ela fica em segundo plano, ao lado esquerdo, em posição levemente 
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superior em relação ao seu filho, chamando-o de Júnior, uma forma carinhosa e infantilizada 

de chamar atenção do seu filho, afirmando que ele seria rei. Esta construção destaca o 

domínio que a mãe tem sobre seu filho e o seu desejo que Encantado seja um produto de 

sucesso, além do modo infantilizado que ela o trata. 

 

 

“Chegou a hora de acabar com esse 

conto de fadas, Shrek. Ela é uma 

princesa e você é um ogro”. 

 

 

Figura 39 – Fada Madrinha e Shrek. Fonte: Shrek 2 (2004) 

 

 Outro aspecto para discussão é o plano de filmagem. Segundo Nogueira (2010, p. 1) 

“...Visualizar significa conseguir transformar ideias – sejam elas narrativas, temáticas, 

formais, etc. – em imagens (no que nos importa, cinematográficas)”. Neste sentido, a 

narrativa da Fada e de Encantado é transposto para imagens através do tipo de plano de 

filmagem.  

 Na figura 39, o plano sobre o ombro é utilizado para revelar o poder de persuasão que 

a vilã tem sobre Shrek para alcançar seu objetivo: seu filho ocupar a posição de Shrek e ser 

nobre, seu projeto materno de sucesso. De acordo com Mercado (2011), este tipo de plano de 

filmagem é utilizado para criar a dinâmica de forças entre dois ou mais personagens. No 

fotograma abaixo, vê-se que a Fada desconstrói a ideia de contos de fadas se tornarem reais, 

no caso de Shrek e Fiona, se embasando nos padrões de beleza para composição de um casal 

perfeito, quando se refere à beleza divergente dos dois protagonistas. 

 Nota-se assim que esta discussão nos possibilita abordar a ideia de liquidez e dos 

relacionamentos que não são perenes, que são ancorados por questões banais e superficiais. 

Para Bauman (2001), atualmente os relacionamentos acontecem para suprir necessidades 

imediatas, como saciar desejos físicos, ou por questões como aparência e status social. Não há 

mais investimento nos relacionamentos, pois com a sociedade em rede tudo é disponibilizado 

facilmente. No envio de uma mensagem, ou no acesso de perfis em redes sociais, há infinitas 

possibilidades de escolha para o sujeito realizar suas necessidades momentâneas. 
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Figura 40 – Fada Madrinha no baile real. Fonte: Shrek 2 (2004) 

 

 De acordo com Nogueira (2010) na narrativa fílmica há inúmeros motivos para variar 

os ângulos de filmagem, como seguir a ação ou os personagens, revelar ou ocultar 

informação, mudar o ponto de vista, dentre outras situações. Na figura 40 nota-se a utilização 

do ângulo contra-plongée, que tem como objetivo destacar o ponto de vista de uma 

personagem, engrandecê-lo, ou demonstrar imponência, ou superioridade (NOGUEIRA, 

2010). Em se tratando da Fada Madrinha, este ângulo tem como proposta revelar a situação de 

realização desta personagem, por acreditar que no baile ela concretizará seu plano em casar 

Encantado com Fiona e assim, fazer do seu filho um nobre. Este fotograma não somente 

destaca a sua alegria, como também a coloca numa posição superior as pessoas que estão na 

mesma imagem. Neste caso, esta construção traz também o sucesso profissional que a vilã 

tem socialmente, reconhecido pelas pessoas presentes e pela jornalista que anuncia a chegada 

das “estrelas” ao baile, dando destaque à chegada da Fada Madrinha. 

 Esta análise cinematográfica nos revela que o propósito da vilã em ter um filho 

relaciona-se ao objetivo de possuir mais um produto de sucesso, visto que ela é um símbolo 

de sucesso já reconhecido. Ele não pode falhar porque ela não falha. Encantado, nesta 

animação, é a satisfação dos próprios desejos da Fada. Para ela, o príncipe é um produto, 

como tudo que ela tem, e por isso tem que ser de sucesso. Este fato é uma alusão, segundo 

Debord (2003), à sociedade que prefere o ato de representar à experiência de viver a 

realidade. É uma sociedade que é resultado e projeto do modo de produção existente. É o 

modelo presente da vida socialmente dominante. Portanto, ao vislumbrar a Fada, pode-se 

visualizar a cultura do povo contemporâneo constituída a partir do consumo, do status social e 

do que é superficial. 
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Figura 41 – O baile real de Tão, Tão Distante. Fonte: Shrek 2 (2004) 

 

 No mesmo trecho fílmico da cena 8, há a chegada da Fada Madrinha (conferir no 

arquivo digital em anexo “Vilões/Fada Madrinha). Para registrar este momento, foi utilizado o 

travelling lateral. Este movimento de câmera tem como objetivo ser apenas descritivo 

(MARTIN, 2005). Contudo, em conjunto com a produção cenográfica (elemento 

cinematográfico não específico), revela aspectos pós-modernos importantes para discussão. O 

primeiro deles é o símbolo “ME”, referência ao canal de TV fechado “E”, que traz diferentes 

programas sobre curiosidades de estrelas e famosos. Outros objetos são apresentados como o 

tapete vermelho, os canhões de luz, cordões de isolamento, estátuas com formato de troféus 

gigantes que fazem alusão aos eventos internacionais de premiações, como o Emmy Awards
40

 

e o Oscar
41

. Todos eles apontam para a superficialidade da sociedade e da transformação das 

pessoas em mercadorias que são vendidas em programas e eventos sociais. Segundo Bauman 

(1925, p. 13) as pessoas fazem “...o máximo possível e usam os melhores recursos que têm à 

disposição para aumentar o valor de mercado dos produtos que estão vendendo. E os produtos 

que são encorajadas a colocar no mercado, promover e vender são elas mesmas.” Assim, as 

pessoas não somente são os produtos, mas agentes de marketing deles próprios. Ao trazer 

todos estes elementos associados à vilã, a animação Shrek traz uma crítica à conjectura social 

e cultural presente atualmente; a vida para o consumo.  

 Outro aspecto que também pode ser discutido é a presença das diferentes mídias na 

animação. Livros, telefone, cartazes, fotografias, quadros, mensagens em vídeo, programas de 

televisão; todos estes produtos midiáticos presentes em Shrek, em suas variadas linguagens, 

                                                           
40 É uma premiação anual promovida pela Academia de Televisão, Artes e Ciências dos EUA para eleger as 

séries, seriados e telefilmes que mais se destacaram dentro de suas categorias. 

41 Academy Awards em inglês é uma premiação anual promovida pela Academia de Artes e Ciências 

Cinematográficas, fundada em 1927. 
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são reproduções da sociedade pós-moderna que tem como característica, a convergência e a 

ligação profunda com os mais diversos âmbitos sociais. Silverstone (2005) afirma que a 

linguagem midiática é uma linguagem retórica, que tem como papel influenciar, vender 

ideias, convencer ouvintes, ou instigar o pensamento e a crítica. Logo, a inserção dessas 

mídias no filme nos possibilita uma leitura crítica sobre a influência da mídia nos padrões 

sociais contemporâneos.  

 

 

Figura 42-43 – A Fada cantando e Encantado convidando Fiona para dançar. Fonte: Shrek 2 (2004) 

 

 A iluminação e o figurino são elementos fílmicos não específicos que serão analisados 

neste texto. Machado (2006) refere que os efeitos da iluminação podem ter caráter psicológico 

e dramático. Na figura 42 e 43, respectivamente, vê-se que este elemento é empregado para 

iluminar a Fada e Encantado, destacando-os na festa. Num momento anterior, Fiona estranha 

o comportamento de Encantado e decide sair da festa. A Fada, no entanto, após perceber que a 

situação está fora do controle de seu filho, assume a solução do problema dando início ao seu 

momento de cantora. Logo em seguida, Encantado, notando que sua mãe resolveu a questão, 

chama Fiona para dançar. Esta ação tem como objetivo reforçar o poder da vilã em resolver os 

problemas instaurados por seu filho, visando atingir sua meta: fazer dele um nobre. 

Demonstra ainda, a dependência que Encantado tem da sua mãe. 

 Quanto ao figurino da Fada, nota-se um vestido longo vermelho, com brilho, decote no 

busto e colado no corpo da vilã. É visível que este vestido não condiz com a época medieval 

no qual a história acontece, sendo apresentada uma vestimenta contemporânea, o que aponta a 

proposta do diretor em mixar símbolos atuais com os do conto de fadas tradicionais, trazendo 

uma crítica aos padrões de beleza e a busca pela perfeição. Para Gomes e Santos (2007) estes 

elementos são códigos direcionados ao espectador adulto, pois tratam de forma crítica a 

sociedade contemporânea e uma criança pode ainda não ter essa percepção.  

 Segundo Pereira e Ferreira (2011) as relações e experiências humanas com as cores 

originaram as simbologias e significados psicológicos construídos por meio das descobertas e 
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estudos constantes relacionados a elas, pois além dos aspectos fisiológicos, a cor está 

amplamente relacionada aos sentimentos, e ao mesmo tempo, sofre influência da cultura, 

tornando-se símbolo. De acordo com este cenário, o uso do vestido da cor vermelha pela Fada 

e da roupa branca e dourada de Encantado, faz alusão à nobreza e a riqueza, respectivamente, 

que para estes personagens, está prestes a ser alcançado. 

 A construção destes vilões na animação Shrek traz infinitas interpretações que nos 

levam a conhecer e compreender o antigo e o novo, a sociedade atual e suas peculiaridades. A 

partir da Fada Madrinha e de Encantado, pôde-se discutir índices que nos revelam a sociedade 

pós-moderna, como o consumo, o capitalismo, o padrão familiar pós-moderno, os padrões de 

beleza e sociais, bem como outros temas. Esta diversidade de discussões é que faz da 

animação um objeto cultural importante e que, se analisado de forma adequada, proporciona 

aos sujeitos a possibilidade de enxergar o contexto no qual está inserido. 

 Através destes dois personagens é possível discutir o papel da mulher na sociedade 

atual, que revela necessidade em ser mãe, da mesma forma que busca sua realização 

profissional. Estes dois temas são apontados no filme, demonstrando a conexão destas metas 

femininas pós-modernas, e a consequência disso no desequilíbrio na criação de filhos, com 

adultos infantilizados e com personalidades frágeis, a transmissão das estratégias de gestão de 

empresas para a criação de filhos (premiar comportamento com presentes, estimular a 

competitividade), a prioridade profissional que antecede à familiar (exemplificada pela idade 

avançada da Fada em ser mãe) e a inversão dos papéis masculinos e femininos instaurados na 

sociedade. 

 Os excessos provenientes da estruturação do sistema capitalista pós-moderno, é um 

leitura possível, defendida por este trabalho, que conduzem a excessos nos comportamentos 

dos sujeitos e uma exacerbação do consumo como forma de suplantar carências 

essencialmente humanas. Os personagens, assim, vem de uma forma caricatural, mostrar a 

seriedade e a crítica a esses modelos exagerados de comportamentos, deflagrados pela 

sociedade atual, pautado pelo consumo.  
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CONSIDERAÇÕES 

 

Se a natureza e os frutos do acaso são passíveis de interpretação, de tradução 

em palavras comuns, no vocabulário absolutamente artificial que 

construímos a partir de vários sons e rabiscos, então talvez esses sons e 

permitam, em troca, a construção de um acaso ecoado e de uma natureza 

espelhada, um mundo paralelo de palavras e imagens mediante o qual 

podemos reconhecer a experiência do mundo que chamamos de real. 

(MANGUEL, 2001, p. 23-24). 

 

 Manguel (2001) traduz nesta citação a importância do conceito Educação Visual, 

desvelando que as imagens fazem parte do nosso contexto humano, que elas representam e 

constituem nosso mundo real e que assim, educamos e somos educados por elas através do 

reconhecimento do cotidiano. A Educação Visual nos possibilita pensar, portanto, em 

educação num sentido mais amplo, com uma visão mais dilatada do que é educação com 

imagens e suas infinitas possibilidades, com a utilização de produtos complexos, como os 

culturais.  

 Os produtos fílmicos, dentro deste contexto, mostram-se como um elemento 

contemporâneo ativo na nossa vida diária e que deve ser retirado da situação de ferramenta de 

conteúdos e ser elevado a um objeto cultural que possui uma linguagem própria e que nos 

ensina através dela. Por serem compostos de ideias em si mesmo, através da elaborada 

articulação dos elementos cinematográficos - cores, iluminação, enquadramento, voz, 

cenografia - conceitos e valores são construídos e nos são disponibilizados através do cinema. 

Para isso, o espectador requer conhecimento e familiarização com estes códigos para 

compreender os significados que são possíveis através desta mídia, assim como é necessário 

compreender os signos fonológicos para aprender a ler. 

 A pesquisa surgiu assim com o objetivo de demonstrar a complexidade de significados 

que podem ser apreendidos por meio das animações, utilizando para isto os filmes Shrek que 

são reconhecidos por suas inovações tecnológicas e de narrativas. Optou-se por analisar os 

vilões por estes também apresentarem modificações em sua construção. 

 Na busca por compreender a educação visual possibilitada pela análise dos vilões de 

Shrek, foi possível fazer algumas considerações significativas. A partir das discussões da 

análise das construções dos vilões Lord Farquaad, Fada Madrinha e Encantado, observou-se 

que a imagem da vilania nesta animação revela uma suavização desses personagens. Esta 

transformação se deve a associação de aspectos humanos aos vilões, com o objetivo de tornar 
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este produto fílmico mais contemporâneo, mais atrativo cinematograficamente e assim, 

provocando no espectador empatia por estes personagens. Este fato aponta as modificações 

que vem ocorrendo nesta mídia, pautadas no mercado consumidor. 

 A conjectura na produção dos vilões nos remete também a multiplicidade dos 

personagens, uma quebra com o paradigma do maniqueísmo, tão explorado nos contos de 

fadas tradicionais, mas que não atende aos tempos atuais. Isto porque, a sociedade atual 

possui outros valores, e esta ideologia maniqueísta não se sustenta nos âmbitos econômicos, 

político e sociológico, no qual estamos inseridos. Portanto, a tendência de Shrek em trazer os 

personagens que não são bipolarizados, reverbera na sociedade, auxiliando-a no processo de 

compreensão que ela mesma não é bipolar. 

 Quanto aos contos de fadas tradicionais expressos nesta animação, vê-se um novo 

padrão. Shrek traz críticas à estes contos, quando os satiriza em suas séries. Em relação aos 

vilões, ele traz personagens como a Fada Madrinha e Encantado, que no original fazem parte 

do elenco dos personagens heroicos, e os transforma em antagonistas que são ironizados por 

suas peculiaridades, como a infantilidade e a gula. Esta quebra com padrões nos aponta um 

novo formato de desenhos animados e animações, pautadas na evolução tecnológica e que 

tem como característica, inovar seu enredo desconstruindo o que é velho. Estas mudanças 

atendem as alterações do público que consome este produto midiático e reflete o acesso de 

filmes pelos mais variados espectadores, uma demonstração que a tecnologia está inserida no 

cotidiano de forma expressiva. 

 Verificou-se ainda que, ao analisar as produções das imagens de Lord Farquaad, Fada 

Madrinha e Encantado, notou-se que estes se manifestam como índices que apontam para 

fragmentos da sociedade contemporânea. Ao associar elementos pós-modernos aos vilões, os 

estúdios da DreamWorks assinalam temas da sociedade passíveis de críticas, nos 

proporcionando discussões do mundo contemporâneo através das suas imagens. Deste modo, 

a decupagem destes personagens nos possibilitou tecer sobre algumas questões como: os 

padrões pós-modernos de beleza e de relacionamentos, a maternidade nos tempos atuais e o 

seu uso como estratégia de negócio, o papel da mulher contemporânea na sociedade e a 

perpetuação da infância no mundo pós-moderno. 

 Esta nova construção dos vilões sob o olhar da cultura contemporânea demonstra que 

é uma produção cultural que permite contribuições para a educação, uma vez que ela expressa 

elementos da sociedade. Uma outra reflexão possível a partir deste objeto de estudo é que o 

papel da vilania aponta para os personagens da vida real; seres imperfeitos, uma crítica direta 

aos contos tradicionais que reverberavam a ideia de perfeição, que nas animações estava 
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associado ao primeiro vilão, Lord Farquaad. Através da produção dos vilões de Shrek, 

conclui-se que o ideal não se concretiza. 

 Um outro tema discutido por meio da construção do primeiro vilão é o relacionamento 

pós-moderno. Farquaad nos proporciona através da sua busca em casar com Fiona, uma 

análise sobre os relacionamentos fluídos contemporâneos, que são embasados em questões 

superficiais, interesses momentâneos e prazeres frívolos. Associado a este ponto, foi possível 

discutir a mídia inserida neste tipo de relacionamentos, como os programas de relacionamento 

de televisão e redes sociais, assinalando um novo contexto social no qual a tecnologia se 

insere nos diversos âmbitos da vida do sujeito.  

 Nesta primeira série de Shrek, há a presença expressiva das variadas mídias, como 

livros, anúncios, telefone, Telemarketing, dentre outros.  Estes elementos são identificadores 

de uma nova era, na qual a cultura é mundializada. A presença destes objetos na animação 

permite que os espectadores de qualquer lugar do mundo os reconheçam, o que aponta Shrek 

como um exemplo de produto globalizado e reforça a ideia de uma sociedade globalizada. E 

ainda discute-se com este vilão, o capitalismo e a sua influência nos relacionamentos e 

questões sociopolíticas, por exemplo, quando o diretor traz na vilania um personagem nobre, 

que exerce domínio sobre a população.  

 Outra assertiva, de acordo com os resultados obtidos neste estudo, é a de que os vilões 

trazem à tona um tema importante a se discutir: o consumo. Uma possibilidade de 

interpretação é associá-lo à personagem Fada Madrinha com o intuito de transparecer o 

prejuízo que esta prática provoca na sociedade, como uma proposta social de mudança. 

Contudo, nota-se uma contradição, uma vez que a própria constituição do produto Shrek faz 

parte deste mercado de consumo. É uma proposta ancorada no consumo que não se reduz ao 

filme, mas se expande a todos os produtos originados da quadrilogia, como bonecos, papéis 

de parede, camisas e jogos. Este dado demonstra que, de uma forma geral, não há ruptura 

estrutural, e sim uma nova formatação, que também busca o mercado consumidor. Este fato 

reforça a importância de se estudar o potencial educativo deste produto, não somente da 

perspectiva de seus aspectos produtivos, mas também receptivos, visto que este gera atenção 

não só do público que o assiste, mas movimenta a economia com os objetos derivados dos 

filmes, o que demonstra seu poder social e econômico e a nossa inabilidade em reconhecer 

estes dados significativos para a sociedade.  

 O relacionamento entre Fada Madrinha e seu filho Encantado, também é posto em 

discussão como uma referência a concepção familiar contemporânea. Nesta conjectura, a Fada 

se apresenta como uma mãe pós-moderna, com realização profissional e que não tem tempo 
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para exercer suas funções maternas. Como consequência, ela busca no consumo a solução 

para o seu papel materno. O resultado disto é a produção de um filho imaturo, infantil que não 

consegue se adaptar no contexto social e ser independente. Esta construção cinematográfica 

nos remete aos exageros da sociedade atual que tem como alicerce o capitalismo pós-

moderno. 

 Outro aspecto assinalado na animação é a androgenia de Encantado que nos remete ao 

padrão pós-moderno dos homens. Encantado, fruto de uma produção independente e da 

relação baseada no consumo, busca nos padrões de beleza a sua realização. Este elemento 

associado a sua imaturidade, são frutos do relacionamento com sua mãe, refletindo um novo 

padrão masculino, mais individualista e sem habilidade em lidar com problemas reais da vida 

cotidiana.  

 Ao pensar na relação entre educação formal e animação, observa-se que há uma 

fragilidade na integração destes dois temas. Atualmente, os professores são solicitados a 

utilizar recursos didáticos variados, no intuito de enriquecer suas aulas. Contudo, o seu uso 

limita-se ao ensino dos conteúdos disciplinares que estes produtos culturais trazem, 

esquecendo-se do seu potencial de linguagem, de cultura e estético. Isto se dá, em parte, pela 

inabilidade de alguns professores em compreender os significados que nos são oferecidos 

através da produção cinematográfica, por não conhecerem sua linguagem específica e o 

processo de produção desta mídia. Este paradigma é antigo e se origina em uma linha 

educacional tradicionalista, que não vislumbra os diversos espaços não escolares que também 

educam os sujeitos, de forma consciente ou não. 

 Estas considerações reforçam a ideia que a linguagem cinematográfica é um produto 

cultural que nos educa informalmente e que deve ser considerada no processo educativo como 

um produto cultural participante do processo de desenvolvimento humano, assim como as 

outras linguagens já existentes, como a escrita. Ambas desenvolvem ideias, facilitam acesso a 

conhecimento. Assim, quando o professor possui informação, ainda que superficial, destes 

componentes cinematográficos, há a competência em recortar as cenas dos filmes, 

proporcionando aos seus alunos uma gama de informações que se aliam aos conteúdos 

disciplinares, e promovem o saber de forma mais ampla. 

 Para Fischer (2002) analisar o discurso da mídia nem sempre é uma tarefa fácil. 

Porém, esta é importante principalmente no contexto escolar, pois nos faz compreender 

questões presentes no dia a dia de alunos, professores e indivíduos com os quais interagimos 

na escola. Uma consideração ao relacionar educação e cinema é a importância de nós, 

professores, olharmos para o cinema com um olhar ampliado, aberto à diversidade de 
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possibilidades que ele nos proporciona de ver o mundo, de nos orientar na formação dos 

alunos, e assim, provocar transformações do olhar. Portanto, este estudo, fortalece a ideia de 

que há uma educação por meio das imagens e que esta nos traz importantes significados 

sociais e de reconhecimento do mundo, formando cidadãos reflexivos e conscientes daquilo 

que nos rodeia. 

 Propõe-se ainda uma mudança no currículo profissional do professor, para que este 

aprenda em sua formação a habilidade em manusear a linguagem cinematográfica, tendo uma 

experiência diferenciada com os produtos fílmicos, se familiarizando com sua linguagem e 

reconhecendo os elementos culturais presentes nesta mídia. Com esta habilidade adquirida, o 

professor terá maior facilidade em utilizar este objeto cultural em sala de aula, auxiliando seus 

alunos neste processo de identificação do mundo através das imagens.  

 Outro aspecto para discussão é a importância da análise expressiva – vocal e corporal - 

dos personagens no reconhecimento das intenções comunicativas. Por meio deste elemento, 

associado à produção cinematográfica, pôde-se identificar o tipo de construção dos vilões e 

associá-los aos aspectos contemporâneos revelados. Por meio da decupagem dos vilões de 

Shrek, pôde-se reforçar o papel essencial da paralinguagem no ato da comunicação, sendo um 

elemento crucial na interação entre os sujeitos e na transmissão de sentimentos e emoções, 

revelando as personalidades dos personagens, bem como suas especificidades.  

 Este trabalho contribui como pesquisa científica no sentido de fomentar os estudos 

com imagens, demonstrando a diversidade de discussões que nos é possível a partir da 

linguagem cinematográfica e suas especificidades. Além disso, este estudo revela a Educação 

Visual como uma modalidade de educação que nos possibilita reconhecer os povos e suas 

culturas, e o impacto destes nos contextos em que o espectador está inserido, apontando a 

necessidade da transversalidade na formação do professor com profissionais que tenham o 

conhecimento básico da linguagem cinematográfica e que saibam trabalhar as mídias.  

 A multidisciplinaridade de profissão no curso de Mestrado em Educação é outra 

consideração viável. No trabalho presente, pôde-se observar a contribuição dos 

conhecimentos na área de Fonoaudiologia para o resultado final desta pesquisa. As análises 

das vozes e das expressividades dos personagens não somente colaboraram para a discussão, 

como também se mostraram um elemento de destaque para a pesquisa, visto que por meio 

destes dois aspectos, compreendemos algumas peculiaridades dos seres humanos, como 

sujeitos históricos e culturais, suas intenções comunicacionais e suas transformações com as 

mudanças socioeconômicas.  
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GLOSSÁRIO 

1. Psicodinâmica Vocal – é a leitura da voz de um sujeito e a sensação que ela provoca no 

ouvinte, sempre associado à situação de fala. Ela está relacionada aos parâmetros vocais e 

é definida por adjetivos. 

2. Qualidade Vocal - é o conjunto de características que determinam uma voz (parâmetros 

vocais), como tipo de voz, ressonância, pitch, loudness e velocidade de fala. Ela varia de 

acordo com o contexto de fala e as condições físicas e psicológicas do indivíduo. 

3. Tipo de Voz – o padrão básico de uma emissão de um indivíduo. 

4. Voz Fluida – voz com emissão agradável, solta, relaxada, com frequência grave. Comum 

em locutores e jornalistas. 

5. Voz Soprosa – voz com presença de ar audível durante a emissão.  

6. Voz rouca – voz ruidosa, como um chiado. A voz não limpa.  

7. Pitch – é a sensação psicofísica da frequência fundamental. Ela pode ser aguda (fina), 

grave (grossa), ou adequada. 

8. Loudness – é a sensação psicofísica relacionada a intensidade, ou seja, como julgamos um 

som, considerando-o forte, fraco ou adequado.  

9. Velocidade de Fala – é a quantidade de palavras emitidas por minuto no texto corrido. A 

velocidade de fala pode ser acelerada, lenta, ou adequada. 

10. Paralinguagem - as interpretações das intenções comunicativas de um indivíduo, através 

das características do som da voz.   

11. Recursos Vocais – a voz usada para a transmissão de uma mensagem. 

12. Comunicação Não-verbal – sinônimo de linguagem corporal. É a comunicação que se dá 

através dos gestos corporais e expressões faciais. 

13. Entonação – é a variedade na inflexão da voz, ou seja, a melodia da fala. Ela pode variar 

em curva ascendente (indo para o agudo), descendente (indo para o grave), ascendente-

descendente (agudo-grave) e descendente-ascendente (grave-agudo).  

14. Voz Projetada – voz forte, porém aveludada, com brilho.  

 

 

 

 

 



109 
 

 
 

GLOSSÁRIO CINEMATOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Enquadramento - Composição 

do conteúdo da imagem, da 

maneira como o diretor organiza o 

que o espectador vê na tela. 

2. Plano de Filmagem - Cada 

tomada de cena. Extensão 

compreendida entre dois cortes. 

Segmento contínuo de imagem 

focalizado pela câmera. 

3. Plano Geral – inclui inteiramente 

os personagens no quadro, junto 

com boa parte da área 

circundante. 

4. Plano Geral Médio – incluem os 

personagens dos joelhos para 

cima no quadro. São mais abertos 

que o plano médio, mas mais 

fechados do que os planos gerais.  
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8. Plano de Grupo – incluem 3 ou mais 

pessoas no quadro. Geralmente são 

planos médios, planos gerais médios 

ou planos gerais. 

7. Plano de Dois – inclui dois 

personagens na mesma composição. 

Geralmente são alcançados usando 

plano geral médio, plano médio e close-

up médio. 

6. Plano Close-up – dá ênfase as 

emoções e as nuances do 

personagem. Ele destaca mais 

partes específicas do personagem, 

como o rosto.  

5. Plano Médio – normalmente mostra 

os personagens da cintura para cima 

e incluem parte da área circundante.  

9. Travelling – é o deslocamento da 

câmera, que permanece com ângulo 

constante entre o eixo óptico e a 

trajetória do deslocamento; câmera 

em movimento. 
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10. Ângulo de Filmagem – é 

a forma como o 

personagem é filmado. 

11. Contra-plongée – o tema 

é filmado de baixo para 

cima, abaixo do nível 

normal do olhar. 

12. Plongée - o tema é filmado 

de cima para baixo, abaixo 

do nível normal do olhar. 

13. Figurino – é composto por 

todas as roupas e os 

acessórios dos 

personagens. 

14. Cenário - compreende 

tanto as paisagens na-

turais, quanto as 

construídas. 
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15. Iluminação – o uso de 

fonte luminosa usada no 

filme.  
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DA QUADRILOGIA SHREK 

Filme:  

Personagem a analisar: 

Cenas com o vilão/duração 

Quais foram as minhas impressões desse vilão? 

O que melhor caracteriza o vilão fisicamente?  

Quais são as principais emoções do vilão? 

Qual é a característica marcante do vilão? 

Descrição tipo físico  

A marca vocal do vilão 

Marca expressiva do vilão 

Como a marca do vilão foi transmitida pelos enquadramentos?  

Qual o plano e ângulo de câmera utilizado para revelar a marca do vilão? 

Qual o movimento de câmera utilizado para revelar a maca do vilão? 

Como a marca do vilão foi valorizada através da iluminação? 

Qual é a relação entre o cenário e a marca do vilão? 

Qual é a relação do figurino com a marca do personagem? 
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