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RESUMO
Para a Disney, os anos 90 foram marcados por recuperações econômicas e por uma sequência
de filmes que entrariam para a história. Mais da metade deles, tendo protagonistas
masculinos. Esse trabalho usa da análise de conteúdo como método de pesquisa para entender
paralelos e divergências na representação dos personagens dos filmes Aladdin (1992), O Rei
Leão (1994), O Corcunda de Notre Dame (1996), Hércules (1997) e Tarzan (1999), levando
em consideração os protagonistas e a forma com a qual eles lidam com seus contextos, seus
valores e, claro, os outros personagens.
Palavras chave: Cultura das mídias; Disney; Personagens; Análise de conteúdo.
ABSTRACT
To Disney, the 90’s were marked by economic recoveries and by a sequel of movies that
would become history. More than half of them, with male protagonists. This present work
uses content analysis as a method of research to understand parallels and divergences on the
representation of the characters in Aladdin (1992), The Lion King (1994), The hunchback of
Notre Dame (1996), Hercules (1997) and Tarzan (1999), by taking in consideration the
protagonists and the way they handle their contexts, values and, of course, other characters.
Keywords: Media culture; Disney; Characters; Content Analysis.
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1. INTRODUÇÃO

A construção da masculinidade é um duro caminho a ser construído (SANTOS,
2019).

O incentivo ao uso da força, da agressividade, do domínio sobre as mulheres e

também sobre outros homens apresenta muitas e variadas consequências. Entre os homens
jovens, por exemplo, o homicídio é a causa de praticamente metade das mortes,
representando, em 2015, 53,8% das mortes de jovens entre 15 e 19 anos e 47,8% entre os
jovens de 15 a 29 anos (Atlas da violência 2017, IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada). Nesse mesmo estudo, se mostrou que 10 vezes mais homens morrem vítimas de
violência do que mulheres, das quais 14,9% morrem dessa forma. Sabemos que a violência
ligada ao tráfico e ao roubo é um problema estrutural no Brasil, mas os homens morrem por
razões bem mais fúteis. Peguemos o futebol por exemplo: em 2013, 30 homicídios ocorreram
em partidas de futebol. Além disso, são os homens aqueles que mais matam e mais se matam:
entre 1980 e 2013, 106.093 mulheres morreram vítima de feminicídio (Mapa da violência
2015, Flacso Brasil), o que coloca o Brasil como a 5ª potência mundial nesse sentido, de
acordo com a OMS, enquanto a taxa de suicídios é 4 vezes maior no nosso gênero. Hoje,
preocupações com a violência relacionada à masculinidade ecoam em todo o mundo. Em
2015, o psicólogo e pesquisador americano, William Pollack lançou um documentário
chamado "The Mask You Live In", no qual Pollack mergulha fundo no assunto e mostra
como os padrões vigentes de masculinidade afetam os americanos desde cedo.
Durante os anos 90, a Walt Disney criou clássicos que marcariam gerações. Motivados
por uma forte crise e influenciados pela onda progressista dos anos 90, as produções dessa
década seriam extremamente relevantes para entendermos não apenas os anos 90, mas as
gerações que seriam influenciadas a seguir. É desse período, conhecido como renascença
Disney, alguns dos principais longa metragens animados de todos os tempos, como A
pequena sereia (1989), A Bela e a Fera (1991), Aladdin (1992), O Rei Leão (1994),
Pocahontas (1995), O Corcunda de Notre-Dame (1996), Hércules (1997), Mulan (1998) e
Tarzan (1999) - todos sucesso de público e crítica. Para a construção dessa pesquisa, serão
analisados cinco longa-metragens animados desse período, selecionados pelos seguintes
critérios:

10

a) Personagens masculinos: Todos os longas possuem protagonistas
homens, ou humanizados com características masculinas;
b) Bilheteria: Foi feito um levantamento da bilheteria histórica da Disney,
que aponta uma sequência de sucessos nesse período (anexo 1). Em
valores atualizados aos dias de hoje, apenas em bilheterias de cinema,
Aladdin fez cerca de

U$

934 milhões, O Rei Leão cerca de U$1,7 bilhões,

O Corcunda de Notre Dame cerca de U$541 milhões, Hércules cerca
de U$407 milhões e Tarzan cerca de U$698 milhões.

Este trabalho tem como objetivo analisar a caracterização dos protagonistas
masculinos dos filmes selecionados. De forma cronológica, em 1992 somos levados a
Agrabah, onde conhecemos a história de Aladdin, um jovem ladrão que se apaixona pela filha
do sultão, a princesa Jasmine. Após encontrar uma lâmpada mágica com um gênio, Aladdin
usará seus três desejos para tentar impressionar a jovem princesa. Em 1994, em O Rei Leão, o
cenário é a savana africana, onde o nascimento do herdeiro ao trono, Simba, vai incomodar
seu tio, Scar, que planejará a morte do rei e do herdeiro. O jovem Simba consegue fugir e é
encontrado por Timão e Pumba, um suricate e um javali, respectivamente, com quem ficará
até o momento de reivindicar seu trono. Da África para a Europa, em 1996 somos levados
para Paris, no longa adaptado O corcunda de Notre-Dame. Em uma das histórias mais
perturbadas da Disney nesse período, lá conhecemos Quasímodo, um corcunda apaixonado
por uma cigana, a bela Esmeralda, a contragosto de seu mentor, o temível ministro Frollo
(que apesar de a perseguir, também é “apaixonado” por ela). Esmeralda, no entanto, se
apaixona pelo jovem Capitão Phoebus, em uma história banhada a sangue. No ano seguinte,
em 1997, o longa Hércules suaviza nos apresentando o mágico mundo da mitologia grega.
Hércules é filho do poderoso Zeus, mas se tornou mortal após tomar uma poção do deus do
submundo, Hades, em um plano para tomar o poder. O jovem descobre sua origem apenas
depois de adulto e recebe a informação de que poderia voltar ao Olimpo caso se mostrasse
um verdadeiro herói, o que fará lutando contra diversos monstros. Por fim, em 1999, Tarzan
contará a história do homem criado por gorilas que passa a vida tentando ganhar a aprovação
do líder dos gorilas, seu pai adotivo, Kerchak, até o dia em que a chegada de humanos na
floresta o fará confrontar sua própria história em meio aos encantos de descobrir-se como
humano.
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A pesquisa trará um panorama da representação do masculino nesses filmes,
identificando aspectos importantes na construção dos personagens protagonistas das histórias
analisadas. Para tanto, será feita uma análise do conteúdo de cada história, com foco na
construção dos personagens principais e como eles se relacionam com seus pares, com as
personagens femininas e com os antagonistas. A construção do estado da arte foi realizada em
trabalhos da Comunicação, que analisaram o papel educacional dos produtos de mídia Walt
Disney ou que tenham estudado a masculinidade e os papéis de gênero na cultura midiática.
Entre outros, destacam-se os trabalhos “Walt Disney: Um homem, uma empresa que (re)
contam histórias”, (PARMA, 2008), com a história da Disney e a relação das produções com
a vida do próprio Walt Disney; “A natureza no desenho animado ensinando sobre homem,
mulher, raça, etnia e outras coisas mais…” de (KINDEL, 2003); “A Beauty but a funny Girl A construção da personagem Bela do filme A bela e a fera dos Estúdios Walt Disney nas
versões de 1991 e 2017” (CARDOSO, 2017), com a análise de construção da personagem
Bela, de A bela e a fera, contrastando as semelhanças e diferenças entre os filmes lançados
em 1991 (animação) e 2017 (live-action); e “Entre aparências e contrastes: Imaginário do
masculino nas animações Disney” (NASCIMENTO, 2018) com uma leitura de diferentes
manifestações do masculino nas animações dos estúdios Disney. Também serão importantes
para essa análise os estudos de Lúcia Santaella e Douglas Kellner sobre cultura das mídias.
O trabalho está organizado em cinco capítulos: após a introdução, há o capítulo
intitulado “Cultura das mídias e estudos de representação”, que aborda a dinâmica da cultura
midiática e os sistemas de representação. Na sequência, o contexto no qual foram produzidas
as obras selecionadas será apresentado no capítulo “Contexto histórico da renascença
Disney”, que apresentará um breve histórico da Disney tal como a narrativa dos longa
metragens Aladdin, O Rei Leão, O Corcunda de Notre Dame, Hércules e Tarzan.
Seguindo o método proposto por Bardin (2016), na análise de conteúdo, foram
selecionados quatro atributos considerados relevantes para essa pesquisa: o contexto e a
origem dos protagonistas; as noções de justiça, ética e moral de cada um; as aparências e as
motivações. Há hoje um conjunto consistente de trabalhos que contemplam a discussão mais
específica sobre gênero e sexualidade, que esta monografia não dará conta devido a sua
extensão e tempo de execução, embora o tema interesse ao autor e possa ser pesquisado em
trabalhos futuros. Com base nisso, os filmes foram assistidos e analisados para que os
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paralelos entre eles pudessem ser traçados e fosse possível entender quais valores estavam
sendo exaltados nessas produções.
2. CULTURA DAS MÍDIAS E ESTUDOS DE REPRESENTAÇÃO

Há dois caminhos que podemos seguir para justificar a relevância do objeto de estudo.
Um deles é comercial, diz respeito a saídas criativas e até econômicas da Walt Disney
Pictures (falaremos dele em um segundo momento), o outro é maior do que a própria Disney,
diz respeito à forma com a qual as histórias nos tocam e de como os filmes - e as animações criaram novos caminhos para nos vermos e nos entendermos como sociedade.
O modo de fazer comunicação, desde o início dos tempos, foi o que nos diferenciou e
garantiu nossa sobrevivência como espécie, “o homo sapiens conquistou o mundo, acima de
tudo, graças à sua linguagem única” (HARARI, 2011). Falar de linguagem, no entanto, não é
falar da mesma coisa em qualquer tempo da história. Santaella coloca que as representações
sociais evoluíram junto conosco, iniciando na cultura oral, passando por diversas tecnologias,
como a escrita, a imprensa e os meios de comunicação de massa, até chegar nos dias de hoje.
Assim que o ser humano começou a usar a linguagem verbal, o que Harari (2011)
coloca como sendo a revolução cognitiva, nasce a cultura, marcada pela criação de uma
marca humana na história, referente ao modo com o qual se vive. Conforme Maffesoli
(2001), o ser humano cria todo um imaginário não a partir do zero para gerar algo, mas com
base no que existe.
Assim, toda história passada de geração em geração, toda ficção apresentada em um
filme ou em um jogo não é fruto de um delírio criativo, mas sim da representação do que
existe e acontece na vida real. Se avançarmos para a idade média, onde se inspiram dezenas
de filmes da Walt Disney, observamos que os padrões de vida e problemas da época vão
influenciar fortemente as obras. Darnton (1986) compara o que estava acontecendo na França
setecentista com diversos contos desse período que seriam adaptados pela Disney mais tarde,
como Cinderella e A Bela Adormecida. Durante esse período, a França passava por uma forte
crise de alimentos, que explica as versões originais das histórias, onde a sodomia, o estupro, o
abandono e até mesmo o canibalismo eram relativamente comuns. O autor cita, por exemplo,
o caso da Bela Adormecida, que em sua história original era estuprada enquanto dormia por
um príncipe casado, histórias que faziam muito sentido em uma realidade perversa devido às
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dificuldades de sobrevivência causadas, em especial, por conta da fome, o que fica evidente
se levarmos em consideração a situação das crianças.

O infanticídio era um crime severamente punido. No entanto, era praticado
em segredo, correntemente, talvez, camuflado, sob a forma de um acidente: as
crianças morriam asfixiadas naturalmente na cama dos pais, onde dormiam. Não se
fazia nada para conservá-las ou para salvá-las” (ARIÉS, 1981 - pág. 17).

Segundo Ariès (1981), a imprensa será responsável por refinar esses contos de
natureza oral, que ganharão versões mais refinadas nas mãos de autores como Marie
Catherine D’Aulnay, Charles Perrault e os Irmãos Grimm. São essas versões que, mais tarde,
serão novamente adaptadas pelos estúdios Disney, que vão tirar boa parte do sangue das
histórias para que elas se tornassem palatáveis ao público infantil, mas uma característica vai
permanecer: a pretensão de ser uma representação do momento histórico em questão.
Com a chegada do rádio e da televisão, tudo muda. Em uma revolução jamais vista,
longas distâncias, que antes dividiam informações e culturas, simplesmente desaparecem em
um caminho sem volta. A cultura de massas abre espaço para o compartilhamento de
informações, jornalísticas e fictícias, para todo o globo. Nesse momento, salas de cinema
enchem de pessoas interessadas em ver produções sobre lugares distantes e muitas vezes
desconhecidos. A fantasia é extremamente relevante nesse momento pois, para que se
garantisse o máximo de consumo, era necessário que todos entendessem os produtos culturais
que estavam consumindo. Nesse momento, tudo aquilo que fosse considerado difícil de
compreender ao grande público, era simplificado para assim agradar a uma espécie de
espectador médio ideal (MORIN, 1977). O autor afirma que, para tanto, ocorre uma mistura
de temas juvenis com temas adultos, levando imagens de fácil associação como desenhos e
histórias infantis para a grande mídia.
Com isso, podemos concluir que não é por acaso que Branca de Neve e os Sete anões
(1937) fez tanto sucesso em seu lançamento, toda a cultura de massa influenciou a isso. Em
1937, o medo dos pais matarem seus filhos durante a noite já não era uma realidade no
mundo desenvolvido, mas se prestarmos mais atenção na história, observaremos que questões
a respeito da importância do patriarcado, naturalizadas no início do século, estão
extremamente presentes. No arco da história de Branca de Neve e os sete anões, temos uma
jovem mulher que, ao fugir da inveja de sua madrasta por sua beleza, passa a morar com sete
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anões. A madrasta descobre seu paradeiro e, disfarçada de uma senhora, entrega uma maçã
envenenada à Branca de Neve, que desmaia. É somente aí que o príncipe - sem relevância
alguma na história até então - surge para salvar a princesa, dando um beijo na jovem ainda
desacordada, que desperta e é levada para o castelo onde, casada, viverá feliz para sempre.
Carole Pateman (1993) vai falar sobre os significados a respeito do casamento nesse período:
“As mulheres foram forçadas a participar desse suposto contrato. Os costumes sociais
destituíram as mulheres da oportunidade de ganharem o seu próprio sustento, de modo que o
casamento era a única chance para elas terem uma vida decente” (PATEMAN, 1993 - pág.
246). Branca de Neve representava o sonho de milhares de meninas e a importância dos
contos agora animados na criação de todo um imaginário. Para Nascimento (2017): “O
imaginário transforma sonhos em realidade, pois é uma espécie de fonte que abarca o racional
e irracional, impulsionando a ação, seja de indivíduos ou grupos.” (NASCIMENTO, 2017pág. 35).
Douglas Kellner (2001) afirma que nenhuma produção pode, sozinha, simplesmente
influenciar o comportamento. Branca de Neve não criou o sonho com o príncipe encantado.
O autor concorda que, uma realidade de cultura de massa, a televisão, o rádio e o cinema vão
sim ditar o que é ser bom ou mau, o que é certo e o que é errado. De acordo com autor, além
disso, a própria mídia possibilita aos indivíduos acatar ou rejeitar elementos na formação de
sua identidade em oposição aos modelos dominantes.
O público pode resistir aos significados e mensagens dominantes, criar sua
própria leitura e seu próprio modo de apropriar-se da cultura de massa, usando a sua
cultura como recurso para favorecer-se e inventar significados, identidade e forma de
vida próprios (KELLNER,2001 - pág. 11).

Por essa razão, Kellner levanta que há um fator muito importante a ser levado em
consideração quando estamos falando de produtos culturais do século XX: eles visam o lucro.
Para atrair o grande público, as obras devem “ser eco da vivência social”, podendo
eventualmente ser subversivas ao sistema, mas sempre obedecendo a uma tendência de
mercado: “A ideologia apresenta como naturais, como senso comum, condições que são fruto
de uma construção histórica, como se fosse natural Rambo massacrar centenas de indivíduos
e depois voltar-se para o governo e seus computadores” (KELLNER, 2001 - pág. 147 ). As
reflexões de Kellner podem ser intensificadas ainda por Maffesoli (1995), ao afirmar que os
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meios de comunicação de massa servem também como aceleradores e disseminadores dos
estereótipos, os difundindo constantemente de forma muitas vezes insuspeita a um primeiro
momento (MAFFESOLI, 1995). Assim, o que podemos afirmar é que, ainda que as pessoas
não sejam totalmente influenciáveis, a mídia tem um importante papel educador (uma
característica em si neutra) a cada representação, ainda que esse papel seja o de reafirmar
conceitos já existentes.
Se os contos de fada foram criados para adultos e adaptados para as crianças, hoje
podemos dizer que com o mercado de animações ocorre quase que o inverso. As crianças
continuam, claro, vivendo os sonhos animados trazidos nos filmes, mas os adultos têm ali
uma oportunidade de voltar ao tempo e reviver sua juventude (ELIOT, 1993). O fascínio
pelas animações remete a épocas bem mais remotas, como era a proposta dos egípcios
quando passaram a ilustrar sua cultura na parede de templos por meio dos hieróglifos, tal
como de boa parte do Oriente, onde a escrita comumente se confunde com a ilustração
(LUCENA JÚNIOR, 2011).
Levaremos agora essa base teórica para entendermos a construção de gênero. “Não se
nasce mulher, torna-se mulher”, a famosa frase da socióloga francesa Simone de Beauvoir
pode ser adaptada para o homem em diversas vertentes. Não se nasce violento, não se nasce
inseguro, não se nasce auto destrutivo. Tudo é fruto da cultura vigente e como ela funciona
em determinado ambiente. Uma vez que o comportamento do grupo é aprovado, ele se repete,
seguindo uma forma de padrão (SANTAELLA, 2003), toda vez que nos deparamos com um
determinado comportamento tido como aceitável ou mesmo admirável, tendemos a repetí-lo.
Conforme propôs Connell (2005), ainda que os movimentos feministas tenham
avançado, os processos que vão configurar o “ser homem” se mantém os mesmos e a
estrutura de poder do homem continua praticamente intacta, com a situação de subordinação
feminina diante da dominação masculina sendo seguidamente reforçada no mercado de
trabalho. Na estrutura capitalista, as mulheres seguem ocupando um espaço diferente dos
homens e, não pouco comumente, trabalhando mais, com uma divisão desigual dos trabalhos
domésticos e de criação dos filhos. Tal construção se dá na família, no grupo onde está
inserida (em que podemos englobar a mídia, por fazer parte de um contexto cultural) e na
escola.
Estúdios com muita relevância midiática, como é o caso da Disney, Dreamwords, Fox
Animation, entre outros (majoritariamente americanos) se tornaram foco de centenas de
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pesquisas na área da comunicação e da pedagogia, passando pela sociologia e psicologia. Ao
se debruçar sobre a Disney especificamente, Nascimento (2018) afirma que “as animações da
Disney são artefatos culturais tão eficientes quanto as instituições de aprendizagem”
(NASCIMENTO, 2018), sendo tão relevantes quanto centros mais formais de educação,
como escolas e igrejas, o que faz muito sentido se observarmos o recorte brasileiro, onde
ainda em 2016, a televisão só não estava presente em 2,8% das casas (PNAD-IBGE).
3. CONTEXTO HISTÓRICO DA RENASCENÇA DISNEY

“Desde o lançamento de Branca de Neve e os sete anões, em 1937, pelos estúdios
Walt Disney, o cinema de animação nunca mais foi o mesmo” (NASCIMENTO, 2018). É
verdade que, ao longo de mais de oitenta anos, as animações produzidas pela Disney se
especializaram em divulgar alguns valores culturais (WOHLWEND, 2008), e fato é que suas
histórias deixaram profundas marcas afetivas em diversas gerações. Para Nascimento (2018),
seu sucesso reside no fato de representar, por meio da dinamização de imagens, um pouco do
secreto e íntimo que habita em cada um de nós, fenômeno que Morin (1977) denomina de
projeção/identificação.
Apesar da história quase secular, são os anos 1990 que representarão um momento
extremamente importante para os estúdios Disney. Após a morte de seu fundador, Walter
Elias Disney em 15 de dezembro de 1966, a Disney passou por uma crise em algo que é
conhecido como a idade das trevas da produtora. Durante os 22 anos seguintes, poucas
animações fizeram grande sucesso em bilheteria - e uma vasta maioria geraria grandes
fracassos, como observa Hahn (2009), no documentário Waking Sleeping Beauty. Para
entendermos essa crise, no entanto, precisamos voltar ao seu início, em 1959, quando o longa
A Bela Adormecida seria a última aposta arriscada de Walt. Ao longo dos seus 7 anos de
produção, o longa metragem custou aos cofres da Disney, 6 milhões de dólares, o equivalente
a mais de 53 milhões de dólares hoje, sendo assim a animação mais cara já produzida até
então. A pretensão de criar uma animação maior e melhor do que as outras até então lançadas
se converteria em fracasso: o filme arrecadou pouco mais de US$ 5 milhões, deixando Walt
Disney mais conservador e menos disposto a grandes investimentos nos anos seguintes.

17

FIGURA 1 - Walt Disney.

Fonte: Wikipédia.

FIGURA 2 - A Bela Adormecida.

Fonte: Reprodução A Bela Adormecida (1959)

Hahn cita que, com orçamentos mais modestos, em boa parte permitidos pelo uso da
xenografia (uma tecnologia que criava um meio mais rápido e barato de animar, não exigindo
que os frames fossem desenhados um a um, mas copiados) e cortes em todo setor criativo, as
décadas seguintes foram marcadas por filmes de baixa expressão (HAHN, 2009). Para piorar,
com a morte de seu fundador, a Disney passou por uma série de problemas estruturais,
chegando ao ponto de, em 1984, o sobrinho de Walt Disney, Roy Edward Disney, precisar
criar uma campanha para evitar que os parques fossem loteados. A campanha foi um sucesso,
mas em 1985 ainda seria lançado O Caldeirão Mágico, considerado um dos maiores
fracassos da história da produtora, onde os prejuízos podem ter chegado a casa dos 20
milhões de dólares. Com a crise gerada, considerou-se inclusive o fechamento da divisão de
animação, o que não aconteceu, mas influenciou sua redução, sendo mandada para um
pequeno galpão, de acordo com o documentário.

FIGURA 3 - O Caldeirão Mágico.

Fonte: Reprodução O Caldeirão Mágico (1985)

Desafiados a mostrar seu valor - e evitar o fechamento definitivo do setor - os
animadores voltaram às origens em modelo de desenho e lançaram, em 1989, A pequena
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Sereia, longa que arrecadou 210 milhões de dólares nos cinemas e deu início a uma nova
onda de filmes de relevância histórica para a cultura ocidental (HAHN, 2009). É desse
período, conhecido como “Renascença Disney” ou “Renascimento Disney” que temos os
filmes “A Pequena Sereia” (1989), “A Bela e a Fera” (1991), “Aladdin” (1992), “O Rei
Leão” (1994), “Pocahontas” (1995), “O Corcunda de Notre Dame” (1996), “Hércules”
(1997), “Mulan” (1998) e “Tarzan” (1999). Com exceção a Aladdin, todos os longas com
protagonistas masculinos desse período são adaptações: Rei Leão é uma adaptação da peça
Hamlet, de Shakespeare; O Corcunda de Notre Dame é uma adaptação da obra literária de
mesmo nome escrita por Victor Hugo; Hércules é uma adaptação da lenda do herói grego
Hércules; enquanto Tarzan é uma adaptação dos contos de Edgar Rice Burroughs. Sucesso de
bilheterias, premiados e com alta relevância até os dias de hoje, essa seleção de filmes
marcou toda uma geração e tem mensagens bastante fortes seja em texto, seja em hipertexto.

FIGURA 4 e 5 - Antigo e atual estúdio de animações Disney.

Fonte: Wikipédia

Para Pallant (2011), nesse momento que a Walt Disney vive novamente seus primeiros
anos, tanto em estética, que voltou a ser desenhada quadro a quadro, tanto em crescimento
industrial. Noely Novaes Coelho (1987) afirma que o período em que a Disney começou a
ascender coincide com uma espécie de interesse renovado pelos contos de fadas, contos
maravilhosos e mitos antigos e podemos observar como o fator social interfere diretamente
nas histórias. Considerando apenas os romances, as primeiras histórias como A Branca de
Neve (1937), Cinderela (1950) e A Bela adormecida (1959) apresentam mulheres a mercê de
seus destinos, que esperam, vulneráveis, ao seu salvamento (BREDER, 2013); a história
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daqueles que as conquistam não é importante, pois como falamos no capítulo anterior,
refletem os conceitos patriarcais do início do século. Na década de 90, no entanto, o cenário é
outro completamente diferente. As mulheres pós movimentos feministas, passam a fazer
escolhas, inclusive no que diz respeito aos seus pares.

A definição de uma mulher respeitável começa a ser ampliada nesta época,
englobando não apenas a dona de casa, mas também as mulheres solteiras com
carreiras, a mãe trabalhadora, a mãe solo e muitas outras variações de identidade”
(DAVIS, 2001 - p.197).

Isso explica porque agora temos tantas histórias que fazem do homem o protagonista:
agora, a história daquele que conquistará a mocinha é importante. Mesmo nas histórias com
protagonistas femininas, nesse período nenhum mocinho tem sua história totalmente
ocultada. Alguns tem menos destaque, como é o caso do Príncipe Erick (A Pequena Sereia,
1989), outros bem mais, como a Fera (A Bela e a Fera, 1991) e, dos nove filmes, cinco focam
a história justamente no mocinho.

3.1. Aladdin (1992)
FIGURA 6 - Poster Aladdin.

Fonte: Wikipédia

A história começa com a tentativa do grão-vizir do Sultão de Agrabah, Jafar, em
alcançar uma lâmpada mágica protegida dentro da Caverna das maravilhas. Após falhar na
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tentativa de enviar um ladrão para a missão, Jafar e seu papagaio, Iago, descobrem que
apenas alguém de coração puro poderia adentrar a caverna.
No palácio de Agrabah, a princesa Jasmine se vê frustrada por ter de se casar contra
sua vontade e foge para o mercado popular, onde conhece Aladdin e Abu, um ladrão e seu
macaco de estimação. Os dois se conectam imediatamente, mas o romance tem fim quando
Aladdin é preso pelos guardas, a mando de Jafar. Jasmine fica furiosa e ordena a Jafar que
libere o rapaz, ordem que é negada, pois Jafar diz que o jovem já havia sido executado.
FIGURA 7- Aladdin e Jasmine apaixonados.

FIGURA 8 - Jafar diz que Aladdin morreu.

Fonte: Reprodução Aladdin (1992)

Disfarçado de um velho prisioneiro, Jafar ajuda Aladdin a fugir da prisão e o leva para
a caverna. Lá, a caverna ordena a Aladdin e seu macaco que não toquem em nada que não a
lâmpada. Abu, em uma tentativa de roubar um rubi, faz com que a caverna comece a se
autodestruir - e Aladdin só se salva graças a um tapete mágico que habitava a caverna. Ao
entregar a lâmpada para Jafar, o vilão tenta matá-lo, mas sem perceber que o astuto Apu tinha
pego de volta a lâmpada mágica. Tanto Aladdin quanto Apu são jogados para dentro da
caverna e salvos pelo tapete.

FIGURA 9 - Jafar disfarçado.

FIGURA 1O - Aladdin foge da caverna.

Fonte: Reprodução Aladdin (1992)
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Dentro da caverna destruída, Aladdin esfrega a lâmpada e descobre um gênio. O gênio
lhe confere três pedidos, que podem ser qualquer coisa, exceto matar alguém, fazer alguém se
apaixonar ou trazer mortos de volta à vida. Aladdin engana o Gênio, fazendo com que todos
saiam da caverna sem usar nenhum dos desejos e, fora dela, entra em um diálogo que iria
revelar o sonho do gênio: ser livre e deixar de ser prisioneiro da lâmpada. Com isso, Aladdin
promete libertá-lo como seu último desejo. Por fim, Aladdin resolve desejar se tornar um
príncipe, para assim impressionar Jasmine.

FIGURA 11 - Aladdin conhece o Gênio.

FIGURA 12 - Aladdin pensa em seu pedido.

Fonte: Reprodução Aladdin (1992)

Aladdin volta a Agrabah em grande estilo, com um ostentatório desfile que o
apresenta como príncipe Ali, um príncipe forte, inteligente, rico e poderoso - mas é rejeitado
pela princesa, que o vê como tão fútil e superficial quanto os demais príncipes. Em uma
segunda tentativa de impressionar, Ali leva a princesa Jasmine para um passeio em seu tapete
mágico, ela chega a descobrir sua verdadeira identidade, mas o jovem inventa uma mentira,
dizendo que às vezes saía do palácio fantasiado para entender as condições na cidade e essa
cena se conclui com um beijo.

FIGURA 13 - Desfile príncipe Ali.

FIGURA 14 - Ali convida Jasmine a um passeio.

Fonte: Reprodução Aladdin (1992)
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Depois do encontro, Aladdin é capturado por Jafar e jogado ao mar, onde é salvo pelo
gênio, gastando assim seu segundo desejo. Como príncipe Ali, ele volta ao palácio e expõe o
plano de Jafar, que foge, mas sem antes deixar de perceber que o suposto príncipe possui a
lâmpada mágica. Com tudo aparentemente resolvido, Aladdin diz ao gênio que não poderia
cumprir sua promessa de libertá-lo, pois não conseguiria fazer nada sem ele, o que causa um
grande problema, pois Iago rouba a lâmpada e a entrega a Jafar, que usa seus dois primeiros
desejos para se tornar sultão de Agrabah e um poderoso feiticeiro. Como forma de vingança
ainda, Jafar transforma o sultão e a princesa em seus escravos, expõe a verdade sobre Aladdin
e o exila em um deserto gélido.

FIGURA 15 - Gênio vê Ali se afogar.

FIGURA 16 - Jafar faz Jasmine de escrava.

Fonte: Reprodução Aladdin (1992)

Aladdin então usa do tapete mágico para retornar ao palácio e tentar recuperar a
lâmpada sem que Jafar o visse. O plano dá errado e Jafar o ataca na forma de uma serpente
gigante. Enquanto Jafar se gaba do quão poderoso é, Aladdin o lembra que ele nunca seria tão
poderoso quanto um gênio, induzindo que a escolha do vilão em dedicar seu último desejo ao
de se tornar um poderoso gênio. O que Jafar não sabia é que gênios não são entidades livres e
assim que se transforma em um, é sugado para dentro de uma lâmpada mágica.
No final, Aladdin resolve cumprir sua promessa inicial e deseja a liberdade do gênio,
que sai para conhecer o mundo. Por demonstrar-se como um homem digno, Aladdin ganha do
sultão a mão de Jasmine, com quem se casa.
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FIGURA 17 - Jafar se torna um gênio

FIGURA 18 - Gênio se despede

Fonte: Reprodução Aladdin (1992)

3.2. O Rei Leão (1994)
FIGURA 19 - poster O Rei Leão.

Fonte: Wikipédia.

Este é o único filme da seleção onde nenhum personagem é humano, sendo
ambientado na savana africana e protagonizado por uma família de leões. O filme começa na
apresentação de Simba, o herdeiro do rei Mufasa, ao povo. Todos os animais recebem com
alegria o nascimento do filhote, com exceção ao seu tio, Scar, que vê em Simba a
impossibilidade de tornar-se, ele, o rei.
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FIGURA 20 - Mufasa, Sarabi e Rafiki, com Simba.

Fonte: Reprodução O Rei Leão (1994)

Um dia, Mufasa leva Simba para apresentar as Terras do Reino e o apresenta a uma
área sombria na qual ele nunca deveria ir. Tal comentário deixa Simba curioso, ainda mais
depois que seu tio, Scar diz a ele que tal área escura era um cemitério de elefantes, e que
apenas os leões mais corajosos poderiam ir lá - ativando um gatilho no filhote. Simba convida
sua melhor amiga, Nala, para o passeio proibido sem saber que, no cemitério, as hienas
Shenzi, Banzai e Ed estavam à espreita para atacar. O pássaro Zazu, mordomo real, tenta
impedi-los, sem sucesso e, quando as hienas aparecem, eles só se salvam graças à Mufasa,
que surge e salva todos. Depois, tem uma conversa com Simba, dizendo que ele, Mufasa, não
era tão corajoso quanto seu filhote acreditava e, aquele dia, sentiu medo.

FIGURA 21 - Scar com Simba.

FIGURA 22 - Ataque das hienas.

Fonte: Reprodução O Rei Leão (1994)

25

De volta ao cemitério, Scar e as hienas planejam matar o rei e seu sucessor, plano que
é colocado em prática no dia seguinte, quando Scar leva o sobrinho a um desfiladeiro e diz
que vai buscar Mufasa, que teria uma surpresa para o filhote. Nisso, as hienas iniciam uma
debandada de gnus e quase matam o filhote, que é salvo novamente por Mufasa. Ao tentar
subir em uma rocha para salvar-se, no entanto, Mufasa pede ajuda para seu irmão Scar, que o
joga na debandada, matando imediatamente o rei. Simba encontra o corpo e fica transtornado.
Mais uma vez, seu tio o manipula e ele foge. Nisso, as hienas aparecem e tentam matar o
filhote, mas falham. Scar anuncia para o bando que tanto Mufasa quanto Simba estão mortos,
e se autoproclama rei, em uma era que seria marcada pela união dos leões com as hienas.

FIGURA 23 - Scar e as hienas.

FIGURA 24 - Scar mata Mufasa.

Fonte: Reprodução O Rei Leão (1994)

Após andar sem rumo por uma longa distância, Simba cai de exaustão em um deserto
e é salvo por Timão e Pumba, um suricate e um javali. Os dois resolvem adotar o leãozinho e
o criam com base na filosofia do hakuna matata, que significa “sem problemas”, e o
incentivam a não mais pensar no que aconteceu. Quando Simba se torna um leão adulto, ele
salva Timão e Pumba de uma leoa faminta que se revela como sendo Nala, sua amiga de
infância. Os dois se mostram como apaixonados e a leoa tenta convencê-lo de que deve
voltar, mas Simba recusa, desapontando-a. A opinião do leão, no entanto, muda quando ele
encontra o macaco Rafiki, um velho amigo da família, que o lembra de que Mufasa estava
vivo em Simba. O fantasma de Mufasa completa a cena, dizendo que Simba deveria tomar o
seu lugar de direito como o rei das Terras do Reino.
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FIGURA 25 - Simba, Pumba e Timão.

FIGURA 26 - Rafiki aconselha Simba.

Fonte: Reprodução O Rei Leão (1994)

Saudoso ao pai, Simba resolve retornar, seguido por Nala, Timão e Pumba. Ao chegar
nas Terras do reino, encontra o lugar bem diferente do que lembrava, totalmente devastado.
Ele encontra seu tio e o confronta, mas Scar utiliza mais uma vez de sua persuasão para
enfraquecer Simba, o lembrando sobre o que aconteceu com Mufasa e de que ele (Simba) era
culpado. Os dois entram em confronto corpo a corpo e Scar empurra Simba para a beira da
pedra do rei, onde revela que quem matou Mufasa foi ele, não Simba. Simba fica enfurecido
e contra-ataca o tio e revela a verdade para os outros leões.

FIGURA 27 - Simba confronta Scar.

FIGURA 28 - Scar tenta matar Simba.

Fonte: Reprodução O Rei Leão (1994)

Tem início uma batalha entre os leões e seus aliados (Timão, Pumba, Rafiki e Zazu)
contra as hienas, que terminam derrotadas. Scar tenta ganhar tempo, mas é encurralado por
Simba que pede que seu tio deixe as Terras do Reino. O vilão finge aceitar e culpa as hienas
por suas atitudes (sem saber que as hienas estavam ouvindo) e, em uma última tentativa de
matar seu sobrinho pelas costas, é arremessado da pedra onde eles se encontravam e atacado
pelas hienas. Simba então recupera seu lugar como Rei junto a Nala e a prosperidade volta à
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Terra do Reino. O filme termina com uma cena semelhante a inicial, com Rafiki apresentando
aos outros animais a filhote de Simba.

FIGURA 29 - Scar atacado pelas hienas.

FIGURA 30 - Simba torna-se rei.

Fonte: Reprodução O Rei Leão (1994)

3.3. O Corcunda de Notre Dame (1994)
FIGURA 31 - Poster O Corcunda de Notre Dame.

Fonte: Wikipédia.

A história do corcunda começa com ele ainda bebê, com uma perseguição ocorrida
em Paris em 1482, do Ministro da Justiça Claude Frollo com um grupo de ciganos. Três dos
ciganos são capturados, mas uma quarta cigana foge com um embrulho nas mãos que o
ministro acredita ser coisa roubada. Frollo a persegue de cavalo até a catedral de Notre Dame,
onde ela clama por santuário e, ao alcançá-la tira-lhe o embrulho e a empurra com um
pontapé violento que a mata na escadaria da igreja. Frollo percebe então que o embrulho era,
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na verdade, um bebê deformado e resolve jogá-lo em um poço, sendo impedido pelo
arquidiácono da catedral que sugere que Frollo cuide da criança como forma de punição
divina por ter matado uma mulher na frente da igreja. O vilão aceita, mas com a condição de
que o menino vivesse dentro da catedral, no campanário.

FIGURA 32 - Frollo mata a cigana.

FIGURA 33 - Arquidiácono confronta Frollo.

Fonte: Reprodução O Corcunda de Notre Dame (1996)

O bebê é batizado de Quasímodo (“meio formado”, segundo o narrador) e cresce
trancado no campanário da catedral, com visitas regulares de Frollo e apenas 3 amigos:
Victor, Hugo e Laverne - que são, na verdade, três gárgulas que apenas ele sabe (ou vê) que
tem vida própria. Incentivado pelas gárgulas, Quasímodo resolve sair escondido da catedral
para ir ao “Festival dos tolos”, uma grande festa que ocorria em frente à catedral, totalmente a
contragosto de seu mestre, Frollo, que o proibia de fazer isso “para seu próprio bem”.
Durante a festa, no entanto, Quasímodo acaba ganhando o prêmio de Rei do festival, dado ao
cidadão com a cara mais feia.
FIGURA 34 - Quasimodo e as gárgulas.

FIGURA 35 - Quasimodo como rei dos tolos.

Fonte: Reprodução O Corcunda de Notre Dame (1996)
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Ele é aclamado pela multidão, mas sua alegria dura pouco: logo a comemoração se
torna gozação e, posteriormente, violência. Frollo vê a situação e impede o recém chegado
Capitão Phoebus de intervir, já que considera que o corcunda precisava de uma lição. É aí que
surge Esmeralda, uma bela cigana que defende o corcunda das agressões, causando a ira de
Frollo, que manda prendê-la. A cigana foge e acaba se escondendo na catedral, onde ganha
proteção por sugestão do capitão Phoebus, que apesar de ter sido mandado para prendê-la, se
apaixona imediatamente.

FIGURA 36 - Esmeralda salva Quasimodo.

FIGURA 37 - Esmeralda conhece Phoebus.

Fonte: Reprodução O Corcunda de Notre Dame (1996)

Ainda na catedral, Esmeralda reencontra Quasímodo que, como forma de
agradecimento, a ajuda a fugir de lá sem que os guardas de Frollo (que vigiavam os arredores
de Notre Dame) a vissem. Esmeralda convida Frollo a ir com ela, mas mesmo apaixonado
pela moça, o corcunda recusa, ganhando um cordão enigmático, que o guiaria a seu encontro,
caso ele desejasse. Ao saber da fuga da cigana, Frollo (que a essa altura de mostra obcecado
por Esmeralda) inicia uma cruzada contra os ciganos de Paris, com a intenção de incendiar a
cidade até encontrá-la.

30

FIGURA 38 - Frollo obcecado por Esmeralda.

FIGURA 39 - Quasimodo ajuda Esmeralda.

Fonte: Reprodução O Corcunda de Notre Dame (1996)

Em determinado momento, Frollo ordena a Phoebus que incendeie uma casa com
inocentes dentro, este se nega e é obrigado a fugir, levando uma flechada no peito que o faz
cair no rio Sena. Frollo acredita que seu ex-capitão havia morrido, sem saber que Esmeralda
estava por perto e tinha salvo Phoebus, o levando para o campanário para ser cuidado e
escondido por Quasímodo. No campanário, Quasímodo descobre que Esmeralda e Phoebus
estavam apaixonados mas, mesmo que infeliz com a situação, aceita esconder o jovem ferido.

FIGURA 40 - Phoebus enfrenta Frollo.

FIGURA 41 - Esmeralda beija Phoebus.

Fonte: Reprodução O Corcunda de Notre Dame (1996)

Frollo reencontra com Quasímodo e blefa que sabe onde os ciganos estão, dizendo
planejar um ataque na manhã seguinte. Preocupado, Quasímodo deixa de lado sua rivalidade
com Phoebus e se une a ele para tentar encontrar Esmeralda e avisar do plano de Frollo.
Logo, o corcunda descobre que o colar que ganhara era, na verdade, um mapa que o levaria
diretamente para o Pátio dos Milagres, o esconderijo dos ciganos, e vai até lá - sem saber no
entanto que estava sendo seguido por Frollo, que agora sim sabia do paradeiro do esconderijo
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e ataca, prendendo a todos e sentenciando Esmeralda à pena de morte na fogueira por
feitiçaria.

FIGURA 42 - Frollo blefa com Quasimodo.

FIGURA 43 - Frollo prende os ciganos.

Fonte: Reprodução O Corcunda de Notre Dame (1996)

A cena seguinte é, no mínimo, perturbadora. Na praça em frente da catedral, está a
cigana, atada a um poste, prestes a morrer incinerada pelas chamas, Phoebus, preso em uma
carruagem de prisão e Quasímodo, preso a correntes no alto da catedral. Apesar de
incentivado pelas gárgulas, o corcunda se vê por vencido, já que não havia nada que pudesse
fazer. Antes de iniciar e execução, Frollo propõe a Esmeralda que fique com ele e, assim,
escape da morte - mas ela recusa e ele ordena que acendam a fogueira. Ao ver o que seria o
fim da cigana, Quasímodo enfurece, liberta-se das correntes e usa de cordas para salvar
Esmeralda, que é levada ao alto da catedral, já inconsciente.

FIGURA 44 - Esmeralda na fogueira.

FIGURA 45 - Quasimodo salva Esmeralda.

Fonte: Reprodução O Corcunda de Notre Dame (1996)

Irritado, Frollo ordena que invadam a catedral e, aproveitando a distração, Phoebus se
liberta e convoca o povo a não aceitar o ataque à Notre Dame. Enquanto o exército de Frollo
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entra em combate com Phoebus, os ciganos e a população (além das gárgulas, que ajudam),
Frollo sobe a catedral para matar Quasímodo, que percebe as intenções de seu mestre e foge
com Esmeralda, que a essa altura, começa a voltar a consciência. Tem início uma perseguição
que terminará com Frollo e Quasímodo prestes a cair do alto da catedral. Frollo se agarra em
um ornamento, que não o aguenta e quebra, resultando em sua morte.

FIGURA 46- Phoebus convoca a multidão.

FIGURA 47 - Ultimo momento de Frollo.

Fonte: Reprodução O Corcunda de Notre Dame (1996)

Quasímodo também não aguenta segurar e cai, mas é salvo por Phoebus que surge na
janela de um andar inferior da catedral. A história termina com Esmeralda ficando com
Phoebus. Já Quasímodo, apesar de não ter ficado com sua amada, agora passa a ser aceito
pela população, inclusive como herói, não precisando mais ficar preso no campanário e livre
das atrocidades de Frollo.

FIGURA 48 - Esmeralda e Phoebus heróis.

FIGURA 49 - Quasimodo é aceito.

Fonte: Reprodução O Corcunda de Notre Dame (1996)
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3.4. Hércules (1997)
FIGURA 50 - Poster do filme Hércules.

Fonte: Wikipédia

O filme tem início com as Musas (quatro mulheres que narram a história)
contextualizando a importância de Zeus, um poderoso deus grego que, no passado, salvou a
Terra dos Titãs (monstros gigantes que representavam catástrofes naturais como geadas,
furacões, erupções e terremotos), os trancando no fundo do oceano e sendo assim proclamado
como uma espécie de rei dos deuses. Zeus e sua esposa, Hera, dão à luz um filho, Hércules,
nascimento comemorado por todos os outros deuses, menos Hades, que havia ficado
encarregado pelo irmão (Zeus) de cuidar do mundo dos mortos, conhecido como Mundo
Inferior. Para piorar o desafeto de Hades para com seu sobrinho, ele ainda é informado pelas
Parcas (bruxas responsáveis pela morte, sabedoras de tudo do passado, presente e futuro) que,
em dezoito anos, em um alinhamento dos astros, ele poderia libertar os Titãs e derrotar Zeus,
desde que Hércules não interferisse.
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FIGURA 51 - Zeus, Hera e Hércules bebê.

FIGURA 52 - Hades e as Parcas.

Fonte: Reprodução Hércules (1997)

Hades resolve mandar seus lacaios, os demônios polimorfos Pânico e Agonia, para
sequestrar o bebê, dar a ele uma poção que o transformaria em humano e matá-lo. A dupla
quase obtém êxito, mas é interrompida por um casal de agricultores e não dá ao bebê a última
gota da poção, o que faz com que Hércules perca a imortalidade mas continue com a força de
um deus. Os agricultores encontram o bebê e o adotam encarando-o como um presente divino
e, quando Pânico e Agonia voltam à cena em forma de cobras para matá-los, são pegos pelo
bebê e arremessados para longe. Com medo da reação de Hades, os dois capangas resolvem
manter a história em segredo.

FIGURA 53 - Hércules torna-se mortal.

FIGURA 54 - Pânico e Agonia tentam matar o bebê.

Fonte: Reprodução Hércules (1997)

Anos depois, Hércules é um jovem que não se ajusta socialmente devido à força que
ele não consegue controlar e, após um incidente onde ele destrói o mercado acidentalmente,
seus pais resolvem contar a ele a verdade sobre sua origem desconhecida, presenteando-o
com a medalha com o símbolo de Zeus que ele portava quando foi encontrado. Hércules
resolve viajar até o templo de Zeus em busca de respostas e, ao chegar lá, Zeus se materializa
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em uma estátua e revela sua verdadeira origem, dizendo que ele poderia voltar para o Olimpo
caso se provasse como sendo “um verdadeiro herói”. Zeus apresenta a Hércules seu cavalo
alado, Pégasus, e o aconselha a encontrar Filoctetes (ou Phil, como é chamado no resto da
história), um sátiro treinador de heróis. Ao encontrar Phil, este resiste a treinar o garoto, visto
que já estava aposentado após treinar diversos heróis que fracassaram, mas acaba sendo
convencido por Hércules - e por um raio enviado por Zeus.

FIGURA 55 - Hércules destrói o mercado.

FIGURA 56 - Hércules sai ao encontro de Phil.

Fonte: Reprodução Hércules (1997)

Após concluído o treinamento de Phil (composto basicamente por técnicas para salvar
donzelas em perigo), eles partem em busca de alguém para salvar. Nesse momento, eles
encontram Meg (Mégara), uma jovem prestes a ser abusada por um centauro. Hércules fica
impressionado com a beleza da moça e se espanta com o fato de ela não querer sua ajuda. Nas
palavras dela, “eu sou uma donzela, estou em perigo, mas não preciso de você”. Ainda assim,
Hércules intervém e salva Meg, se mostrando completamente aficionado por ela. Hércules vai
embora e descobrimos que Meg é, na verdade, uma capanga de Hades, que se enfurece ao
saber que Hércules estava vivo.
FIGURA 57 - Hércules termina o treinamento.

FIGURA 58 - Hércules conhece Meg.

Fonte: Reprodução Hércules (1997)
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Na cidade, Hércules chega e é logo desacreditado pelos cidadãos, especialmente pelo
fato de que Phil era conhecido por ter fracassado. É quando Meg aparece correndo e diz ter
visto duas crianças ficarem presas entre rochas no desfiladeiro - o que, na verdade, fazia parte
de uma armadilha planejada por Hades. Hércules salva as crianças na frente de toda a
população, mas uma Hydra (monstro de várias cabeças) surge e o ataca. Para a ira de Hades,
Hércules termina vitorioso, matando o monstro e ganhando o carisma dos cidadãos presentes.
Hércules se torna uma personalidade famosa após derrotar uma sequência de monstros
(enviados por Hades para tentar derrotá-lo), mas nada adianta, já que, de acordo com o que
Zeus diz, ele ainda não era um verdadeiro herói, o que o frustra.

FIGURA 59 - Hércules é desacreditado.

FIGURA 60 - Hércules luta contra a Hydra.

Fonte: Reprodução Hércules (1997)

Hades manda Meg tentar descobrir qual a fraqueza do herói mas, nesse encontro com
Hércules, ela não só não descobre qual é a fraqueza dele, como também se apaixona pelo
mocinho - já totalmente atraído por ela desde a primeira vez que a viu. Depois do encontro,
na mesma noite, Phil ouve Meg conversando com Hades e descobre a verdade sobre ela e
tenta informar Hércules, que não o ouve e ainda o agride. Decepcionado, Phil abandona
Hércules. Percebendo que Meg é a fraqueza de Hércules, Hades a usa para fazer um acordo
com Hércules, em que ele deve desistir dos seus poderes por um dia inteiro em troca da
segurança de Meg. Hércules aceita e descobre na sequência a verdade sobre ela, o que o
entristece. Mas esse nem era o maior dos seus problemas, afinal, Hades havia conseguido o
que queria.

37

FIGURA 61 - Hércules apaixonado por Meg.

FIGURA 62 - Hércules briga com Phil.

Fonte: Reprodução Hércules (1997)

Hades liberta os titãs, parte para o Olimpo onde ataca de forma bem sucedida os
deuses e envia um ciclope para matar Hércules que, desiludido amorosamente, resolve lutar
mesmo sem sua força. Meg e Pegasus vão em busca de Phil que, ao saber da situação de risco
onde se encontra Hércules, resolve voltar e ajudar. Feliz por ver o amigo de volta, Hércules
consegue improvisar e derrota o ciclope, no entanto, no meio da luta, Meg é mortalmente
ferida, quebrando o acordo de Hades de Meg não ser ferida e restaurando os poderes de
Hércules, que usa Pegasus para ir até o Olimpo e derrotar Hades e os Titãs, salvando todos os
outros deuses. Hades lamenta sua derrota, mas comemora por ao menos ter um “prêmio de
consolação”, Meg, que morre na sequência.

FIGURA 63 - Hércules luta com ciclope.

FIGURA 64 - Meg morre.

Fonte: Reprodução Hércules (1997)

Hércules vai ao mundo inferior e se oferece para ficar no lugar da amada. Astuto,
Hades permite, mas só se Hércules conseguir pegá-la no Rio Estígio (onde ficam as almas),
coisa impossível à um mortal. Ao sacrificar sua vida, no entanto, Hércules se mostra como
um verdadeiro herói, restaurando sua imortalidade e lançando Hades ao rio, onde é atacado
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por almas vingativas. O agora deus devolve a alma ao corpo de Meg e é levado para o
Olimpo, onde finalmente poderia viver, mas a ideia de viver longe da amada não é bem vista
por ele. Hércules pede a Zeus para ficar na terra como mortal, pedido que é aceito. No final,
Hércules fica com Meg e ganha uma constelação em sua homenagem, o que consagra Phil
como um grande treinador de heróis.
FIGURA 65 - Hades no Rio Estígio.

FIGURA 66 - Hércules e Meg aclamados.

Fonte: Reprodução Hércules (1997)

3.5. Tarzan (1999)
FIGURA 67 - Poster de Tarzan.

Fonte: Wikipédia

A história tem início com uma família de humanos sobrevivendo a um navio em
chamas e chegando em uma floresta, onde constroem uma casa na árvore. O casal é morto
por um leopardo (conhecida como Sabor) e o bebê é encontrado e adotado por Kala, uma
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gorila que havia perdido seu filhote recentemente, também por um ataque de Sabor. Ao
apresentar o bebê ao grupo, no entanto, Kerchak não aprova a adoção, mas deixa que o bebê,
batizado de Tarzan, fique com ela.
FIGURA 68 - Família biológica de Tarzan.

FIGURA 69 - Kala salva o bebê de Sabor.

Fonte: Reprodução Tarzan (1999)

Tarzan cresce como uma criança desajustada e com crises de identidade por não
entender por que era tão diferente dos demais, tendo apenas dois amigos, Terk e Tantor,
respectivamente, uma gorila e um elefante filhote. Após provocar uma debandada de
elefantes em uma tentativa de agradar outros filhotes gorilas, a relação de Tarzan com
Kerchak piora ainda mais, o que faz com que o jovem passe o resto da infância e
adolescência tentando provar seu valor para seu pai adotivo o que, de fato, o transforma em
um ser altamente habilidoso. Tarzan chega perto de ganhar tal aprovação quando salva
Kerchak de Sabor e mata a leopardo, mas seu reconhecimento é interrompido por barulhos
estranhos (tiros) vindos do litoral e o gorila tem de remanejar o grupo.

FIGURA 70 - Kerchak recrimina Tarzan.

FIGURA 71 - Tarzan mata Sabor.

Fonte: Reprodução Tarzan (1999)
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Tarzan vai averiguar sozinho e vê três exploradores humanos: o Professor Porter, sua
filha Jane e o caçador- guia Clayton. Janne acaba se separando do grupo e é atacada por um
bando de babuínos, sendo salva por Tarzan, marcando o primeiro encontro de Tarzan com
humanos. Já de volta ao acampamento, Jane apresenta o exótico homem que conhecera aos
demais, que se interessam pelo fato de que Tarzan poderia dizer o paradeiro dos gorilas.
Apesar das advertências de Kerchak para terem cuidado para com os humanos, Tarzan
continua a voltar para o acampamento, onde aprende sobre sua espécie - e se apaixona por
Jane.

FIGURA 72 - Tarzan salva Jane.

FIGURA 73 - Tarzan conhece os humanos.

Fonte: Reprodução Tarzan (1999)

O grupo tem dificuldades de tirar de Tarzan o paradeiro dos gorilas pois o jovem não
queria desrespeitar a Kerchak, mas após a expedição chegar ao fim, Clayton convence a
Tarzan de que a única forma de Jane ficar com ele, é mostrando o paradeiro dos gorilas - e
Tarzan acaba cedendo. Enquanto Terk e Tantor despistam Kerchak para longe, Tarzan leva
Jane, o Professor e Clayton para conhecer os gorilas, mas o passeio não dura muito, logo
Kerchak volta e ataca os visitantes, sendo violentamente impedido por Tarzan. Após a
confusão, Kala leva Tarzan para conhecer a cabana de seus pais biológicos e sua verdadeira
história, encorajando Tarzan a ir com os humanos, caso assim ele quisesse - e Tarzan resolve
ir.
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FIGURA 74 - Humanos conhecem os gorilas.

FIGURA 75 - Tarzan se despede de Kala.

Fonte: Reprodução Tarzan (1999)

No navio, Tarzan descobre que tudo não passou de uma armadilha de Clayton para
capturar os gorilas e vendê-los na Inglaterra, e é preso junto com o capitão do navio, Jane e o
professor. Ao tentar escapar, seu grito é ouvido por Tantor, que nada até o navio com Terk e
ajuda a salvá-lo. Tarzan convoca os animais da floresta em uma bem sucedida ofensiva contra
os capangas de Clayton que, a essa altura, já levavam os gorilas em jaulas para o navio. No
meio do conflito, Kerchak tenta proteger Tarzan de um tiro de Clayton e é atingido.
Enfurecido, Tarzan quebra a arma e inicia uma luta com Clayton, luta essa que subirá as
árvores e culminará na morte de Clayton, enforcado após cortar acidentalmente uma videira
em torno do seu pescoço.

FIGURA 76 - Tantor e Terk salvam Tarzan.

FIGURA 77 - Últimos momentos de Clayton.

Fonte: Reprodução Tarzan (1999)

Tarzan volta a Kerchak que, pouco antes de morrer, se desculpa, chama Tarzan de
filho e o nomeia como líder do grupo. Por fim, Jane e o Professor resolvem não voltar para a
Inglaterra e ficam na selva para viverem com Tarzan e os gorilas, que passam a viver
pacificamente.
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FIGURA 78 - Morte de Kerchak.

FIGURA 79 - Tarzan e Jane vivem na floresta.

Fonte: Reprodução Tarzan (1999)

4. ANÁLISE DOS PROTAGONISTAS
4.1. Método
Antes de darmos início à análise propriamente dita, é necessário voltar ao método
utilizado e às fases que possibilitaram a construção desse trabalho. Serão explicitados os
processos utilizados nos capítulos anteriores para possibilitar um entendimento mais claro da
análise proposta.
Historicamente, o ser humano sempre buscou interpretar significados em discursos
dos mais diversos, quer eles produzidos pelo homem, como textos e imagens, quer não, como
sonhos e os astros (BARDIN, 2016). Com os meios de comunicação em massa, como
impressos e mais tarde rádio, tv, cinema e internet, a necessidade de interpretar mensagens
cresceu. A autora explica que, no início do século XX, sobretudo nos Estados Unidos,
desenvolvem-se as técnicas de análise de conteúdo para avaliar matérias jornalísticas,
avaliando fatores como o teor sensacionalista ou as diferenças entre o que se veiculava no
campo e na cidade.
Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, também cresce o interesse
acadêmico em analisar conteúdo para fins de estudo da propaganda, o que refina o nível
científico do método, passando a utilizar do behaviorismo, teoria que analisa o
comportamento - e o descrevendo como uma resposta a um estímulo comunicacional - e, ao
longo do século, ele vai sendo aperfeiçoado até chegar ao que é hoje: um complexo método
que utiliza da leitura de diversos materiais procurando desvendar como uma mensagem é
construída, compreendendo o sentido da comunicação e, principalmente, seus significados.
(Bardin, 2016)
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A análise de conteúdo baseia-se em dados quantitativos e qualitativos para analisar
materiais os mais diversos, buscando fazer uma análise interpretativa da mensagem. Aqui, há
três fases importantes. Na pré-análise, que tem como objetivo organizar as ideias iniciais para
criar um caminho para a análise de conteúdo (BARDIN, 2016), foi necessário buscar o que a
academia já havia estudado sobre as representações e o funcionamento comunicacional das
obras que tratavam do assunto em questão, levando em consideração a história da própria
comunicação e influências de diferentes fases comunicacionais passadas pela humanidade,
das rodas tribais até os dias de hoje.
Depois, foi realizado um levantamento histórico da Disney, para compreender sua
relevância, utilizando de livros e diversos trabalhos acadêmicos que sustentam a tese de que a
Disney é uma poderosa ferramenta comunicacional. A partir de então, todos os filmes da
produtora onde o protagonista era do gênero masculino foram categorizados por bilheteria.
Como se trata de quase um século inteiro de produções, também foi necessário que se
apurasse valores atualizados, considerando a inflação do dólar. Considerando os números,
percebeu-se uma mudança muito expressiva nos resultados a partir de A Pequena Sereia
(1989), o que motivou a busca por entender o histórico comercial da produtora, por meio de
uma série de documentários. Após a descoberta do período conhecido como Renascença
Disney, passamos a uma outra etapa, onde selecionamos os filmes desse estudo. Todos foram
considerados sucesso de público e crítica.
Devidamente selecionados, os cinco longa metragens (Aladdin, Rei Leão, O Corcunda
de Notre Dame, Hércules e Tarzan) entraram na fase de exploração do material, o que Bardin
(2016) coloca como sendo a fase da pesquisa onde aplica-se de forma sistemática o que foi
decidido anteriormente, ou seja, a fase onde são criados os meios para codificar a análise.
Assim, decidiu-se analisar os personagens com base em caminhos específicos: quais são suas
origens e referências; quais valores éticos e morais são representados; como as aparências
ajudam na construção dos personagens e, por fim, quais são as motivações dos personagens.
Assim, conseguiu-se criar um panorama onde seria possível criar paralelos e contrastes entre
as histórias, respeitando a complexidade de cada uma.
Os cinco filmes foram assistidos várias vezes, na busca de compreender como cada
um desses pontos é relevante na construção da história e de seus sentidos. E, com base em
toda fundamentação teórica utilizada, foi possível passar para a terceira fase da análise: onde
são tratados e interpretados os resultados obtidos. Nessa fase, “os resultados brutos são
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tratados de maneira a serem significativos (“falantes”) e válidos” (BARDIN, 2016, pág. 131).
Para facilitar o tratamento dos resultados, criou-se uma tabela para visualizar como diferentes
aspectos se apresentavam nos cinco longa metragens. Essa tabela não apresenta
necessariamente os caminhos escolhidos para a análise, mas características que as
embasaram. Com isso, teve-se o seguinte resultado

Personagem

Origem

Motivação

Sentimentos

Valores

Físico

Transformação

Aladdin

Ladrão,
pais

sem

Tornar-se rico,
sair da fome

Lida bem, mas
tem
dificuldades
em
assumir
quem é de
verdade

Bastante
empático com
o
problema
dos outros

Bonito, roupas
simples mas
arrumadas,
apenas peito à
mostra

Volta aos seus
valores
iniciais,
libertando o
gênio
e
aceitando ser
quem ele era
de verdade

Simba

Herdeiro do
trono,
pais
amorosos,
com amigos

Ser respeitado,
mandar
nos
outros

Não lida bem,
ao
ser
confrontado,
foge de sua
responsabilida
de

Mimado
e
arrogante,
aprende a ser
humilde
depois

Bonito, com
aspecto
saudável

Percebe que
poder não é
tudo, passa a
ser generoso e
humilde

Quasímodo

Isolado
do
mundo, apenas
com mentor sem
amor,
poucos amigos

Ser amado

Ele só aceita
calado,
exaurindo suas
emoções em
atitudes

Naturalmente
heróico

Feio, roupas
rasgadas, todo
coberto

Se
revolta
contra
seu
mestre, mas
pouco muda
na
personalidade

Hércules

Pais adotivos
amorosos
+
zeus,
sem
amigos

Encontrar-se e
ser aceito

Não lida bem.
Fica ignorante
quando
eufórico,
depressivo ou
com raiva

Tendências
ser egoísta

Forte, roupas
curtas,
mostrando
corpo

Consegue
aprovação dos
demais, mas
pouco muda:
só
aceita
voltar a ser
mortal por ter
Meg de troféu

Tarzan

Mãe amorosa,
tentando
aprovação do
pai,
com
amigos

Encontrar-se e
ser aceito

Lida
sempre
auxilio
Kala

Naturalmente
heróico

Forte, só de
tanga,
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Com o processo teórico da pesquisa devidamente apresentado, podemos passar para a
interpretação, onde cada atributo escolhido será melhor dissecado, sempre na intenção de
compreendermos como a masculinidade será construída e representada.

4.2. Contextos e origens
Os filmes dedicam tempos diferentes a introduzir os protagonistas e suas histórias. De
fato, algumas são muito complexas, onde o contexto e a infância dos personagens é
extremamente importante para os desdobramentos. É o caso de Tarzan, onde a introdução ao
personagem dura mais de 22 minutos, Hércules, onde são mais de 23 minutos e O Rei Leão,
18 minutos. Em outras, sua infância é praticamente apagada, como é o caso de Aladdin, onde
o personagem é introduzido em apenas 12 minutos, e em O Corcunda de Notre Dame, onde
apenas 8 minutos já são suficientes para sabermos tudo o que é necessário do protagonista.
Mas o tempo dado a introduzir o personagem não torna um mais ou menos complexo que o
outro.
Tanto em Hércules, quanto em O Rei Leão, a demora para introduzir o personagem se
dá pelas motivações dos vilões, seus anseios para tomar o poder e os impeditivos de um
recém nascido primogênito. Em Hércules, precisamos entender primeiro o porquê de ele ter
se tornado mortal (já que isso faz toda diferença) para depois chegarmos em sua
personalidade. Ao longo desses 22 minutos, sabemos que Hércules é um amado filho de Zeus
e Hera, que fora adotado por um casal impossibilitado de ter filhos que o vê como um
presente dos deuses e só a partir de então conhecemos o Hércules devidamente falando, filho
adotivo de camponeses simples que demonstram ser pais extremamente carinhosos e nada
punitivos com o garoto, que reflete em um jovem bem educado e afável, embora
frequentemente inconsequente e com tendências a ter comportamentos egoístas.
O filme não explora a criação de Hércules pelos camponeses, mas ele demonstra uma
relação de confiança emocional para com eles - o que se reflete nos outros personagens mais
tarde. Hércules é um rapaz que não disfarça seus sentimentos em momento algum e tal
comportamento movimenta a história algumas vezes. É quando Hércules abre para seu pai
adotivo que não se sentia pertencente à comunidade, que ele descobre ter sido adotado. E só
após revelar suas motivações emocionais a Phil (que faz o mesmo), que o herói consegue
convencer o treinador aposentado a treiná-lo. Por outro lado, a relação com seus sentimentos,
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sendo sempre tão literal ao que está sentindo, também o atrapalha, especialmente após
conhecer Meg. Uma das cenas que demonstra isso é quando Phil tenta alertá-lo sobre a
verdade por trás de Meg e ele, que está completamente eufórico pelo que sente pela moça,
não apenas ignora o que Phil tem a dizer, como agride-o fisicamente.
E, se Hércules tem problemas por ter sido mimado, em O Rei Leão acontece o mesmo
com Simba, com maior intensidade. Ele é o primogênito de um rei que incentiva o filho em
seus comportamentos, apoiando-o em praticamente tudo. A referência de Mufasa aqui é
extremamente importante para entendermos o filhote Simba. Se observarmos o modo como
Simba vê o pai, veremos Mufasa como um leão grande, forte, poderoso e temido, uma visão
simplista, que ignora as lições de sabedoria do pai. Quando Mufasa apresenta o reino a
Simba, ele o introduz ao princípio do ciclo da vida e conta ao filhote sobre sua herança, como
futuro rei. Ao longo da conversa, Simba o questiona três vezes: Na primeira, admirando a
extensão de sua herança (“tudo isso será meu?”), na segunda, quando Mufasa explica que há
muito mais que um rei precisa fazer além das coisas que ele tem vontade (“há muito mais?” questiona Simba admirado) e, na terceira, após Mufasa explicar que, como rei, ele deveria
respeitar todos os animais, “desde a formiguinha até o maior dos antílopes”, Simba questiona
o fato de eles comerem os antílopes - aprendendo que, quando os leões morrem, eles viram
grama e são comidos pelos antílopes, o que configura o ciclo da vida.
É nítido que Simba foca sua atenção aos poderes de ser rei, não às responsabilidades,
com a ideia de que todo o reino seria “dele” um dia e que ser forte e corajoso era importante
para defender os interesses do reino, ainda mais depois que os conselhos de seu pai são
interrompidos por Zazu, que informa que há hienas nas terras do reino e é Mufasa quem sai
para defendê-lo. Aparentemente, apenas quando Mufasa se mostra vulnerável a Simba,
dizendo a ele que, no incidente do cemitério de elefantes, sentiu medo de perder o filhote, que
Simba entende que ser corajoso não era tudo.
Quando Mufasa morre e Simba é encontrado por Timão e Pumba, ele conhece o
conceito de Hakuna Matata. Na canção Hakuna Matata, Timão e Pumba cantam que é
necessário esquecer dos problemas, usando como exemplo o caso de Pumba, que quando
filhote tinha problemas com seu mau cheiro, algo que resolveu deixando de se preocupar com
a opinião dos outro (Os seus problemas você deve esquecer, isso é viver, é aprender hakuna
matata). Simba tinha acabado de perder o pai quando foi introduzido à canção que o
incentivaria a esquecer o que aconteceu, e é o que Simba faz. A filosofia do Hakuna Matata
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pregada por Timão e Pumba revela-se presente no dia a dia dos dois. É visível que eles
possuem uma relação de afeto bastante forte, ao mesmo passo que não falam sobre como se
sentem sobre nada e as opiniões de Pumba são constantemente inferiorizadas por Timão.
Quando a dupla encontra Simba, por exemplo, é de Pumba a ideia de ficar com o filhote,
Timão refuga, mas volta atrás e toma a ideia para si. Em outro momento, ao observar o céu,
Pumba revela que sempre achou que as estrelas eram bolas de gás - e Timão zomba de sua
afirmação. Essas situações, no entanto, não são problematizadas.
É importante colocar que o Hakuna Matata, assim como os personagens, não pode ser
simplificado a algo bom ou ruim, sendo uma filosofia bastante complexa. Para Pumba, deixar
de lado o que os outros pensavam sobre ele foi fundamental para um desenvolvimento
saudável de sua personalidade, aceitando seus defeitos e conhecendo suas qualidades. Já para
Simba, esquecer dos seus problemas significou não confrontar um passado que deixou
questões emocionais muito importantes em aberto.
Tarzan não tem grandes problemas com seus sentimentos, mas a relação com os pais
também é um detalhe importante para Tarzan. Tarzan é um filho adotivo em uma relação
complexa de valores. Kala é uma mãe gorila extremamente carinhosa, que o defende de
diversas formas ao longo da história. Ela o salva ainda bebê do leopardo Sabor e chega até
mesmo a confrontar o pai-gorila Kerchak por não dar uma chance à criança após o incidente
com a debandada de elefantes. A principal cena que demonstra a relação entre os dois se dá
quando Tarzan ainda criança se suja de lama, tentando ficar mais parecido com os gorilas e
Kala vê. A mãe gorila o limpa pacientemente enquanto ele questiona as falas de Kerchak (que
havia dito que ele nunca faria parte da família) e diz a ele que aquilo que o gorila havia dito
não era importante, pois ela o via exatamente igual a si. Aqui temos uma situação
interessante, pois apesar da relação afetiva de Tarzan com Kala, é sua relação conturbada com
seu pai adotivo, Kerchak, a responsável por fazer com que Tarzan tente incansavelmente ter a
aprovação do mesmo, o que o transforma em um ser , como a mãe, mas também poderoso,
como o pai.
Essas três histórias possuem pontos comuns interessantes, no que diz respeito à
caracterização de seus personagens. Zeus, Mufasa e Kerchak são fortes e poderosos, muitas
vezes orgulhosos de sua força e poder. Já Hera, Sarabi e Kala, suas respectivas companheiras,
nas três ocasiões são retratadas como ligadas ao cuidado e à família. Hera e Sarabi chegam a
ter papéis tão insignificantes na história de Hércules e O Rei Leão, que são quase
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dispensáveis. Kala tem maior protagonismo em Tarzan, sendo uma gorila poderosa e forte, se
levarmos em consideração sua luta com Sabor para salvar o bebê, ainda assim, na cena em
que os gorilas são capturados, enquanto Kerchak resiste, só sendo abatido com um tiro, Kala
quase chega a ser levada para o navio, dentro de uma jaula.
Mesmo assim, Kala se destaca das outras personagens analisadas por possuir um
papel de bastante destaque na história, percebendo antes de todos aquela que seria a grande
mensagem do filme: que para o amor, não há diferenças. As características de Kala estão
intrinsecamente ligados à família e a um papel historicamente relacionado à figura da mãe.
Ela tem uma voz doce e calma, é ligada à proteção e família, se vê responsável por
intermediar os conflitos frequentes entre Tarzan e Kerchak e trata seu filho com carinho
mesmo em situações que causam a ela enorme sofrimento, vide o momento em que revela a
Tarzan sua verdadeira origem e o encoraja a partir com os humanos.
Aladdin é o que apresenta menos contexto ao protagonista. Tudo que se sabe é que
Aladdin é um jovem ladrão, que não tem família nem amigos, só seu macaco Apu,
informações que são dadas ao longo da canção Correr para viver. Por não ter referências, é
preciso considerar que a construção de sua personalidade não é tão linear quanto a dos outros
personagens citados. Aladdin se mostra aberto a falar de seus sentimentos apesar de ter
muitas pessoas para ouvi-lo sobre isso e, diferentemente dos demais casos analisados até
aqui, Aladdin só é realmente confrontado com o tema quando se apaixona por Jasmine mostrando-se imaturo. Assim como Hércules, Aladdin se joga de forma muito intensa ao
amor romântico. Imediatamente após conhecer Jasmine, Aladdin inferioriza sua relação com
Apu (tal como Hércules faz com Phil e Pegasus) e toma iniciativas cegas para concretizar
essa paixão, como entrar em uma caverna a mando de um prisioneiro desconhecido ou trair o
Gênio para não precisar contar a verdade à princesa.
Dando sequência, O Corcunda de Notre Dame muda o foco de análise. Frollo educa
Quasímodo pelo medo, o que faz com que o corcunda nunca saia do campanário, mas
simulando um cuidado, como se ele realmente se importasse com o corcunda. Na cena
dedicada a introduzir a relação entre os personagens, Frollo chega ao campanário e
Quasímodo imediatamente põe a mesa, servindo algo que aparenta ser vinho ou suco de uva a
Frollo em um cálice de metal e a si mesmo em um copo de madeira. O ministro então inicia
uma espécie de aula, ensinando o alfabeto ao corcunda, ainda que de forma tendenciosa
(nessa cena, Frollo pede para que Quasímodo diga uma palavra com cada letra, onde A é
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abominação, B é blasfêmia, C é contrição, D é danação e assim em diante). Após Quasímodo
demonstrar seu interesse em ir ao festival dos tolos, Frollo o convence que o mundo é um
lugar ruim, cheio de pessoas más e que mantê-lo no campanário significava protegê-lo.

FIGURA 80 - Quasímodo e Frollo durante refeição.

Fonte: Reprodução O Corcunda de Notre Dame (1996)

As referências de Quasímodo são as de um mundo imaginado de acordo com o que
Frollo apresenta. Já as gárgulas têm uma visão bastante diferente, mas pensam de forma
muito alinhada ao corcunda o que, muitas vezes, faz com que elas pareçam ser apenas a
representação do que Quasímodo pensa, não exatamente uma referência positiva ou negativa.
Quando Quasímodo tem a ideia de ir ao festival, elas o incentivam a ir e quando se fala em
Esmeralda, são elas que criam expectativas românticas entre os dois. Ainda assim,
Quasímodo se mostra muito mais ponderado do que os outros personagens quando o assunto
são sentimentos. A própria Esmeralda chega a questionar como um homem tão cruel (Frollo)
poderia ter criado alguém como Quasímodo e o mesmo responde que Frollo havia o acolhido
quando ninguém o quis, já que ele era um monstro.
Para compreender como os personagens estão sendo representados nos longa
metragens, não podemos deixar de levar em consideração as motivações femininas e como
isso interfere nas histórias. Ao contrário do que podem aparentar, as personagens são tão
complexas quanto os protagonistas. Jasmine é uma princesa filha única de um bondoso
sultão, mas que preferia deixar a nobreza a ter que se casar com alguém que não ama; Nala
foi criada como Simba e sai do bando em busca de ajuda contra Scar (conforme ela revela a
Simba); Esmeralda é uma cigana marginalizada, mas muito querida por todos (quebrando o
estereótipo de princesa solitária); Meg vendeu sua alma a Hades para salvar a vida de seu

50

namorado, mas o rapaz a traiu e fugiu com outra - a deixando refém de Hades para sempre;
enquanto Jane é uma delicada pesquisadora inglesa, aparentemente sem mãe, filha de um
homem extremamente dócil. Suas complexas personalidades, fruto de contextos igualmente
complexos, não colocam essas personagens femininas em papel de submissão, pelo contrário,
elas são extremamente relevantes para as histórias não apenas por suas qualidades, mas por
transgressões a padrões da época ou até mesmo desvios de caráter, como é o caso de Meg
que, em parte da história, age como uma anti-heroína, comparsa do vilão Hades.
A complexidade dos protagonistas, tal como de seus pares românticos, inimigos e até
alguns coadjuvantes mostra um aspecto que muito conversa com a visão de pós-modernidade
proposta por Hall (2002). Para Hall, no que ele denomina como sujeito pós-moderno, a
identidade é instável, fragmentada, composta por várias identidades e que não possui uma
identidade fixa ou permanente. Da mesma forma que o sujeito pós-moderno possui uma
identidade formada por muitas culturas, vindas de muitas pessoas e muitos lugares, os
personagens analisados são seres extremamente complexos, multifacetados, e suas
personalidades possuem características advindas de muitas ocasiões diferentes, o que impede
de analisá-los como seres perenes e, de certa forma, impossibilita encerrar as histórias com o
“viveram felizes para sempre” - especialmente se levarmos em consideração o fato de que
Aladdin, Rei Leão, O Corcunda de Notre Dame ganhariam continuações anos mais tarde,
com Aladdin: O Retorno de Jafar (1994), O Rei Leão 2: O Reino de Simba (1998) e O
Corcunda de Notre Dame II: O Segredo do Sino (2002)

4.3. Um diamante bruto: O senso de justiça

Em todos os filmes, os valores morais se mostram importantes na construção dos
protagonistas, afinal, são tais características que diferenciam os mocinhos dos vilões. Jafar,
Scar, Frollo, Hades e Clayton são agressivos, manipuladores e extremamente ambiciosos, o
que se observa desde suas motivações, que com exceção de Frollo, dizem respeito a ter poder
e/ou riquezas, até seus comportamentos, já que os cinco vilões participam de ao menos uma
tentativa de assassinato ao longo de cada filme, tentativa essa que só é frustrada no caso de
Hades, que não consegue matar Hércules. Jaffar mata Gazin e tenta matar Aladdin; Scar mata
Mufasa e tenta matar Simba; Frollo mata a mãe de Quasímodo, planeja um genocídio contra
os ciganos e tenta matar Phoebus, Quasímodo e Esmeralda; enquanto Clayton mata Kerchak
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e tenta matar Tarzan. Os cinco vilões são retratados como figuras perversas, nada empáticas e
capazes de absolutamente qualquer coisa para alcançar seus objetivos.
É de se esperar, portanto, que os mocinhos terão valores diferentes. De fato, isso
ocorre, mas com drásticas variações. Em O Rei Leão, Simba não nasce valoroso, pelo
contrário, ele é um príncipe sedento por poder, conforme fica claro na canção “O que eu
quero mais é ser rei”, onde o filhote canta que, quando for rei, será poderoso (Quando eu for
rei ninguém vai me vencer em nenhum duelo), temido (...e todo mundo vai tremer quando me
ouvir urrar) e livre para fazer o que quiser sem consequências (...livre pra poder viver… Pra
fazer o que quiser...), mas após a morte de Mufasa, a vivência com Timão e Pumba fazem do
leão um personagem doce e humilde, mas imaturo. Só após ser confrontado por Nala e
especialmente Rafiki, que Simba enfrenta seu passado - para se tornar capaz de enfrentar
Scar, justamente por, agora, poder se considerar diferente do tio, mesquinho e ambicioso.
É interessante notarmos que Simba é o único personagem dentre os filmes aqui
analisados que passa por uma transformação mais profunda de valores. Se formos levar em
consideração Tarzan e Quasímodo, observaremos personagens de personalidades perenes,
com pouca ou nenhuma mudança ao longo dos filmes. Tarzan é uma criança amável, leal e
obstinada, se torna um adulto amável, leal e obstinado, tentando inclusive impedir a morte de
Clayton, pedindo para que o vilão parasse de cortar os cipós que o sustentavam (o que não faz
e termina enforcado). Quasímodo também. Apesar de ameaçar matar seu mestre Frollo,
prioriza a sobrevida de Esmeralda e até evita uma morte antecipada de Frollo durante a
perseguição no alto da Notre Dame.
Mas em duas histórias, a bondade e os valores morais são extremamente importantes
para seus protagonistas: Hércules e Aladdin. Já na introdução, fica claro que os valores desses
protagonistas serão julgados. Em Hércules, nos primeiros minutos do filme, antes mesmo das
musas introduzirem a história, o narrador questiona “como se avalia um grande herói?”. Para
Hércules, essa pergunta é extremamente importante, já que provar-se como um verdadeiro
herói é justamente o que Zeus propõe como plano para que ele retornasse ao Olimpo. Quando
conhecemos o Hércules adolescente, vemos que ele é um jovem doce e gentil, que sofre em
não conseguir se ajustar, já que por não controlar sua força, acaba sendo uma verdadeira arma
de destruição.
Os valores que fazem de Hércules um herói não é sua gentileza (pois o personagem se
mostra gentil desde o início), tampouco sua valentia (já que ele enfrenta vários monstros ao
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longo da história). Hércules ganha o título de verdadeiro herói quando salva Meg do mundo
inferior, trocando sua própria vida pela da jovem. Há uma questão filosófica nesse caso pois o
herói já havia colocado sua vida em risco várias outras vezes antes, salvando pessoas dos
mais variados monstros, mas sua motivação nunca foi valorosa por ser sempre egoísta - ele
salvava as pessoas pois isso o transformaria em um deus. Quando Hércules salva Meg, no
entanto, ele o faz por puro altruísmo, não por interesse - e isso faz toda diferença na história.
Em Aladdin, não é um narrador, mas a Caverna das maravilhas que levanta a
importância da virtude do protagonista. Quando Jafar manda, ainda na primeira cena do filme
(desconsiderando a conversa introdutória do vendedor), o ladrão Gazin adentrar a caverna, a
mesma o engole e notifica que apenas um diamante bruto poderia entrar lá. Para Jafar, não era
surpresa Gazin não conseguir, afinal, nas falas do próprio vilão, Gazin não teria nenhum valor
interior ou exterior. O fato de Aladdin ser o diamante bruto citado pela caverna, é reforçado
em 3 momentos: em sua introdução, onde a canção “Correr para viver” justifica o porquê de
ele ser ladrão (tenho que viver, roubo pra comer), quando Aladdin canta “ladrão lalau, eu
não sou mau, pois eu na realidade não sou só o pobre Aladdin, ão de ver que há bem mais
em mim” e, por fim, quando um anel místico revela a Jafar que Aladdin é o tal diamante
bruto. São suas demonstrações de bondade e empatia que conquistam Jasmine e influenciam
a decisão do Sultão em mudar a lei de Agrabah, permitindo que Jasmine se case com
Aladdin, nas palavras do sultão “você provou ser um jovem de valor, aquela lei que é o
problema”.
Ainda em Aladdin, também é importante citar que valores morais são uma
característica dentro das várias que se espera de um príncipe “de valor”. Durante o musical
Príncipe Ali, que entoa a chegada do falso príncipe Ali a Agrabah, somos introduzidos a
muitos atributos ligados a valores masculinos de um homem perfeito, ou ao menos digno de
conquistar a princesa. Destaca-se o trecho:
(...)
Príncipe Ali reina aqui, Ali Ababwa
É fortão e valentão, o grande Ali
Bandidos ele enfrentou
E mais de cem derrotou
Quem foi que os espantou?
Foi o príncipe Ali
Tem setenta camelos dourados
(Não são maravilhosos?)
E pavões ele tem um montão
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(Fabuloso, adoro as plumas)
Tem também os mamíferos raros
Parece o Sultão
Não acham, não?
É fantástica, a coleção
Príncipe Ali, o mais belo aqui, Ali Ababwa
Tem um corpo que eu queria ter para mim
Não há dúvida que é atraente
E parece muito inteligente
E acima de tudo é impressionante
As moças aí, se preparem
Abaixem o véu e reparem
Só olhem bem e se amarrem no Príncipe Ali
Ele em si é muito elegante
É um príncipe apaixonante
E parece que será um grande amante
(...)
Apesar dessa música servir de trilha para a farsa de Aladdin, suas características estão
muito presentes na maioria dos personagens analisados. A relação com o poder representada
nas posses, muito presentes em O Rei Leão, a beleza atraente e apaixonante de Phoebus,
Hércules e Tarzan e, claro, o heroísmo valente, presente em todos os protagonistas analisados.
Os valores que se destacam na composição dos personagens são, assim: valentia, força física,
beleza, inteligência, poder e carisma.
Entre as ações que ressaltam essas características, está o príncipe que salva a princesa,
se mostrando um potencial rei bom e justo - como se vê em Alladin, Simba, Hércules e
Tarzan.

Nos cinco filmes analisados, a questão da justiça é levantada, com alguma

importância, mas é em O Corcunda de Notre Dame o exemplo mais interessante,
especialmente pela quebra o padrão, com uma mulher salvando um homem injustiçado.
Quando Esmeralda salva Quasímodo da multidão, no festival dos Tolos, Frollo ordena que ela
não se manifeste para ajudar o corcunda, e ela retruca dizendo que ele trata o deformado
rapaz da mesma forma com a qual trata seu povo (os ciganos). Frollo grita pedindo silêncio e
ela retribui gritando “justiça!”
Justiça é um conceito muito bem explorado pela filosofia e nos ajuda a compreender
que valores morais estão sendo trabalhados aqui. Sandel (2008) explica que justiça é um
conceito ligado ao sentimento de que as pessoas devem ter exatamente o que elas merecem,
seja por valores tidos como honrosos, seja por meios meritocráticos. O autor ainda sublinha
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que o problema da injustiça é que ela é, antes de qualquer coisa, um ultraje, praticamente uma
ofensa pessoal já que o outro conseguiu algo que era merecido a mim ou a alguém que
considero mais digno.
Sem fazer julgamento dos contextos - como os porquês de Simba merecer o trono ou
se era justo o tratamento dado às hienas em O Rei leão, por exemplo - nos cinco filmes
vemos heróis lutando contra vilões que querem ter algo que, a todo efeito, não merecem. O
senso de justiça nos protagonistas é sempre o atributo importante pois quando o bem vence o
mal, nos livramos desse sentimento ultrajante, desconsiderando ou perdoando todos as
características desviantes que o personagem possa ter, ou todas as decisões problemáticas que
ele possa ter tomado ao longo da história.

4.4. Como um grande homem deve ser: Aparências

A primeira característica que podemos observar em qualquer história é a aparência de
seus personagens, pois suas características dizem muito a respeito dos valores que a eles
serão empregados. As histórias da Disney são sempre marcadas por contrastes visíveis. Dessa
forma, para avaliarmos como são construídos fisicamente os personagens objeto, precisamos
fazer uma discussão sobre que valores podem ser levados em conta, a começar por sua
beleza.
A primeira característica física marcante é o contraste com seus vilões. Aladdin é um
rapaz jovem, bonito, forte e sorridente, em oposição ao grão-vizir Jafar, magrelo, velho, feio,
muito semelhante ao vilão de O Rei Leão, Scar, representado como um leão bem mais magro
que Mufasa, pelagem escura e a cicatriz no rosto (que lhe dá o nome) para opor-se a Simba,
um leão de pelagem clara, bonito, com aparência saudável. Em Hércules, todos os deuses
possuem cores vivas e vibrantes, inclusive Hércules que, em sua versão divina, ganha um
brilho amarelado. Todos menos Hades, que não brilha e possui uma cor acinzentada.
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FIGURA 81 - Simba e Scar.

FIGURA 82 - Hércules e Hades.

Fonte: Reprodução O Rei Leão (1992) e Hércules (1997)

Em Tarzan, o que diferencia esteticamente Tarzan de Clayton são, propositalmente,
suas expressões. A principal diferença entre os dois personagens são seus modos de exercer a
masculinidade. Tarzan é um homem que foi criado longe de referências humanas e sem apoio
de referências masculinas. O desenvolvimento de Tarzan se dá ao som de “Como um grande
homem deve ser”, onde faz parte do refrão o seguinte trecho: “Mesmo sem ninguém contigo,
ninguém para te guiar (...) um dia então será como um grande homem deve ser”. Clayton é
um homem inglês do seu tempo, com as referências de seu tempo e é esse contraste que é
mostrado no filme. Tarzan é selvagem, Clayton é civilizado. Tarzan tem olhos bem abertos,
Clayton franze suas sobrancelhas em quase todas as expressões. Tarzan é doce, Clayton é
violento. Diferentemente de Aladdin, O Rei Leão e Hércules, aqui mocinho e vilão pertencem
a mundos diferentes, onde as motivações são diferentes - e por isso o contraste belo e feio não
precisa ser visivelmente tão ressaltado.

FIGURA 83 - Tarzan e Clayton.

Fonte: Reprodução Tarzan (1999)
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Mais uma vez, O corcunda de Notre Dame subverte, representando algo diferente - já
que o protagonista chega a ser considerado o homem mais feio de Paris. Mas há um detalhe
importante na história de O corcunda de Notre Dame, aqui temos mais de um herói. Apesar
de Quasímodo ser o protagonista, Phoebus não é, de forma alguma um mero coadjuvante,
pelo contrário, cabe a Phoebus ser o grande herói da história. Phoebus representa os padrões
estéticos esperados de um herói: É um soldado jovem, alto, forte, branco e loiro. Mesmo na
“beleza interior”, muitíssimo valorizada na história, Phoebus não fica muito atrás de
Quasímodo, sendo um soldado justo e generoso. Quasímodo derrota Frollo no final, mas é
Phoebus quem toma a dianteira heróica (embora equivocada) de avisar Esmeralda do ataque
planejado pelo vilão, de convocar a população a lutar ao seu lado e de salvar Quasímodo da
morte, o que resulta, ao final, na conquista da mocinha.
Entretanto, é importante destacar que a beleza (ou a falta dela) dos personagens
citados não pode ser naturalizada como senso comum. Eco (2004) explica que a beleza é
dependente do juízo do observador, sendo mutável de acordo com atributos como local,
contexto histórico ou cultural. . O exemplo mais curioso é Simba que, mesmo sendo um leão,
possui um penteado repartido ao meio que desliza pelo rosto, algo que remete a um estilo
muito utilizado muitos jovens galãs americanos daquela época.

FIGURA 84 - Juba de Simba.

Fonte: Reprodução O Rei Leão (1994)

Muito do que se pretende passar da personalidade dos personagens também é
representado em sua vestimenta. Em Aladdin, temos um bom exemplo do quão importantes
são as roupas na construção de significados, quando Jafar deseja se tornar sultão e o que
vemos é o pai de Jasmine (o sultão por direito) perdendo suas roupas para o vilão, que se
torna sultão a partir do momento em que passa a se vestir como um. Se olharmos os
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protagonistas, veremos que Aladdin é um jovem sedutor, mas suas habilidades físicas não
incluem força, sua roupa reflete isso, com um colete que mostra apenas parte do peito.
Aladdin é único protagonista não branco entre aqueles que representam seres humanos trata-se de um árabe de pele parda, cujos traços, no entanto, são mais anglicanizados do que
os dos vilões presentes no mesmo filme.

FIGURA 85 - O Sultão perde sua roupa.

FIGURA 86 - Roupa de Aladdin.

Fonte: Reprodução Aladdin (1992)

Já Quasímodo é humilde e marginalizado, seu corpo e sua beleza não são,
evidentemente, importantes, então sua roupa cobre praticamente todo o corpo, só ficando à
mostra em uma situação vexaminosa, quando é atacado no Festival dos Tolos. Já Phoebus é
categorizado por ser um cavaleiro, por isso a armadura, a espada e o cavalo são tão
importantes. Já quando a força é algo extremamente relevante, o personagem se veste menos:
Hércules possui braços e pernas bem à mostra, enquanto Tarzan tem apenas os genitais
tapados.

FIGURA 87 - Quasímodo com corpo à mostra.

FIGURA 88 - Quasímodo e Phoebus.

Fonte: Reprodução O Corcunda de Notre Dame (1996)
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FIGURA 89 - Vestimentas de Hércules.

FIGURA 90 - Vestimentas de Tarzan.

Fonte: Reprodução Hércules (1997) e Tarzan (1999)

Quando Tarzan tem seu primeiro contato com os humanos, os três usam roupas de
tons amarelos, mas cortes específicos: Clayton usa uma camisa fora da calça, com as mangas
dobradas e um lenço vermelho, com calças, botas, um facão e uma espingarda; o professor
veste uma roupa mais casual, com bermuda, camisa e uma gravata borboleta azul; já Jane
veste um vestido longo, com gola alta e laço, luvas, meia calça e uma sombrinha. Tais
informações já introduzem o suficiente o papel de cada personagem, em especial, a
fragilidade de Jane - característica que a aproximará de Tarzan quando ele precisar salvá-la
do ataque dos babuínos, resultando no romance entre os dois.

FIGURA 91 - Vestimentas dos Humanos em Tarzan.

Fonte: Reprodução Tarzan (1997)

Todas as relações amorosas presentes nos filmes são heterossexuais. Dos filmes
analisados, Hércules é o que possui a maior recorrência a um modelo estático de
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masculinidade, caracterizado pela violência e pela subjugação da maioria das personagens
femininas. Phil se mostra como um mulherengo desde sua primeira cena, quando está
observando as ninfas, o treinamento de Hércules é todo pautado em salvar donzelas, o
centauro do qual Meg é salva tenta beijá-la a força e a armadilha criada por Pânico e Agonia
para prender Pegasus é disfarçando de uma égua alada.

4.5. O que eu quero mais: Motivações e desfechos
Podemos dividir nossa análise em dois grupos de personagens: Aqueles cujas
motivações dizem respeito a poder e/ou dinheiro e aqueles cujas motivações são emocionais,
como serem amados ou incluídos. No primeiro grupo, temos Aladdin e Simba, no segundo,
Quasímodo, Hércules e Tarzan. Tais motivações são importantes para o andar da história, pois
nos ajudam a compreender muitas das tomadas de decisão dos personagens e interferem
diretamente em suas personalidades.
Aladdin e Simba são muito diferentes entre si, mas ambos sonham com uma visão que
glamouriza o poder. Em O Rei Leão fica claro como a questão do poder é importante em todo
o enredo. Essa mensagem é passada na primeira cena, quando vemos a importância da família
de Mufasa aos outros animais, que se movem aos bandos para a pedra do reino para
reverenciar o rei e o recém nascido príncipe, e se justifica quando vemos como o reino foi
devastado no “governo” de Scar - um indício que os leões são tão importantes nesse contexto,
exercendo tanta influência, que são capazes de interferir diretamente na vida dos animais e
até mesmo na vegetação e no clima.
A questão do poder não é, de forma alguma, questionada pelos outros animais (com
exceção às hienas), chegando a ser caricato o modo com o qual Zazu permite tornar-se objeto
de exercício de caça para Simba quando, em meio a um comunicado oficial, Mufasa pede que
ele se vire de costas para uma “lição de ataque” - algo que a própria ave aponta como
humilhante. Mufasa é um rei poderoso e amado, essa referência motiva a Simba a querer ser
rei, pois ser rei na pedra do reino significa muito mais do que apenas o cargo. Apesar do
filhote ainda não ter noção das razões que levam a isso, ser rei aqui é um fator que Simba
percebe desde muito cedo como sendo algo que gera afeto e respeito de todos os animais.
Em Aladdin, a situação não é muito diferente. Aladdin quer poder, pois poder o
confere, além da própria sobrevivência, status social e afetivo. Quando Aladdin confronta o
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príncipe visitante para proteger as crianças, se destaca a fala do príncipe: “você nasceu ladrão
e vai morrer ladrão, e só os seus piolhos vão chorar”, o que deixa Aladdin bastante chateado.
Aqui percebemos que o poder aquisitivo está diretamente relacionado ao sucesso emocional.
O fato de Aladdin se apaixonar pela princesa muda seu foco (que passa a ser conquistá-la),
mas intensifica a importância do dinheiro na história, uma vez que no contexto de Agrabah
ser pobre é algo que o impossibilitaria de ficar com Jasmine por lei.
Ter poder é uma motivação tão presente em Aladdin quanto em Simba mas,
diferentemente de em O Rei Leão, aqui o dinheiro compra poder - conforme o próprio Jafar
(disfarçado de prisioneiro) coloca a Aladdin, “você conhece a regra do ouro, não conhece?
Quem tiver o ouro dita as regras.”. Ao pedir para ser transformado no poderoso príncipe Ali,
Aladdin consegue, de fato, mudar a forma como era tratado. O povo que antes o chamava de
ladrão, o reverencia em festa, assim como os próprios guardas são obrigados a fazer. A ironia
vem com Jasmine, que não sente pelo príncipe o que sentiu por Aladdin, mostrando que a
regra do ouro apresentada por Jafar pode valer para muitas coisas, menos para o amor.
Em Hércules temos uma situação diferente. Hércules fica rico e famoso na metade do
filme, mas o poder financeiro não é apresentado como um atributo importante para o herói.
Diferentemente de Aladdin e O Rei leão, em Hércules o dinheiro e a fama são até
questionados, como quando Hércules tenta convencer a Zeus de que está pronto para ir para o
Olimpo e Zeus diz que ser famoso não é o mesmo que ser um verdadeiro herói (característica
necessária para o transformar em um deus) e depois, quando Hércules interrompe Phil
enquanto ele passava os próximos eventos sociais que o herói participaria e questiona “isso
tudo pra quê?”, ressaltando que todo o dinheiro e fala que ganhara não o estava levando a
lugar algum. Isso porque Hércules não quer ser rico, mas se tornar um deus, usando como
meio o “tornar-se um verdadeiro herói”.
A motivação de Hércules, no entanto, remete a algo anterior: pertencimento. Hércules
não se adapta à comunidade que está inserido por não controlar sua força, sendo considerado
uma aberração. Quando sai em busca de respostas e descobre ser filho de Zeus, Hércules
encontra uma possibilidade de encontrar um lugar onde ele seria aceito, o Olimpo. Não ser
aceito é tema nos outros dois filmes da análise. Tarzan e Quasímodo também têm como
motivação serem aceitos em suas comunidades. Tarzan desconhece sua espécie, motivo pelo
qual fica bastante espantado quando encontra o grupo de humanos, e por isso, entende-se
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como um macaco diferente, “o peladão da selva”, como diz um dos gorilas quando ele é
criança.
Diferentemente de Tarzan e Hércules no entanto, Quasímodo não descobre que não é
uma aberração, pelo contrário. Quasímodo passa a vida toda ouvindo de Frollo que é um
monstro e, quando sai do campanário pela primeira vez, tem essa informação confirmada pelo
comportamento dos cidadãos que o elegem como o ser mais feio de Paris - e o agridem na
sequência. Mesmo se levarmos em consideração toda a história, sua falta de beleza física
nunca deixa de ser uma questão. Ele consegue a aprovação do povo e a amizade de
Esmeralda e Phoebus, mas ao final da história, sua auto-teoria de que seria feio demais para
ser amado romanticamente por alguém é confirmada.
Dos cinco personagens, apenas Quasímodo não termina com um par romântico, sendo
esse um prêmio comum a todos os heróis. É curioso atentar que, dos cinco, Quasímodo era
justamente o único que tinha como motivação inicial ser amado por alguém. Simba nega a
Nala (reciprocamente) quando Zazu o informa que os dois se casariam um dia; Phil chega a
ver em Meg inclusive um empecilho para que Hércules alcance seu objetivo e, tal como
Tarzan, Aladdin conhece seu par por acaso, descobrindo posteriormente que o amor seria uma
saída para conquistar seus objetivos. Apesar de Esmeralda ser uma mulher que tem muitos
amigos - o que pode ser considerado como um fator que cria a possibilidade de que o
corcunda termine apenas com sua amizade - indica que aparência é sim um atributo relevante
na concretização dos objetivos do protagonista.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A rica trajetória dos estúdios Disney que, após uma terrível crise nos anos 80,
conseguiu se reinventar em técnica e histórias, criando uma série de filmes que marcariam
gerações, deu um novo respirar aos assombrosos contos de fada da tradição oral e histórias
advindas dos livros inspirados nelas. Ainda que grande parte dos filmes analisados sejam
adaptações de histórias clássicas da literatura ou da mitologia, a forma com a qual são
contadas atualiza não apenas o visual, possibilitado pelas tecnologias desenvolvidas pelo
cinema, mas sobretudo o discurso, os valores apresentados e todo o seu significado como
uma obra inédita.
As transformações sociais que marcaram o século XX estão presentes no foco dado
aos personagens analisados, que agora precisam merecer e conquistar o amor de seus pares
românticos, e também na construção de figuras muito mais complexas. As influências
feministas exigiram personagens femininas muito mais fortes e heróis que fossem muito mais
do que somente gentis ou bonitos; com isso, abriu-se espaço não apenas para tramas com
dilemas mais elaborados, como também para personagens complexos, que não são perenes
em comportamento, falham, chegando a ser até mesmo perversos em alguns momentos.
Ainda que seja possível problematizar apropriações culturais presentes nos filmes, a presença
de personagens tão contraditórios, paradoxais, multifacetados e multiculturais também é uma
característica do momento histórico em que são produzidos: são personagens fruto da
pós-modernidade.
Ao assistir qualquer uma dessas obras, ignorando o anacronismo, é possível ver em
Hércules, por exemplo, problemas do tempo presente, não se tratando de um homem do
período clássico grego, mas de um sujeito pós-moderno, conforme proposto por Hall (2002).
Assim, pode-se analisar, em um mesmo panorama, uma história na Arábia dos sultões, uma
na savana com leões monarcas, outra na França moderna, uma na Grécia antiga e mais outra
na África quase contemporânea. Nesse sentido, é importante observar que Aladdin aparece
com o único personagem, entre aqueles inspirados em humanos, não branco. Embora críticos
ressaltem sua anglicanização, é relevante destacar sua presença e de sua história no conjunto
analisado.
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Essa monografia buscou elucidar algumas as características que, ao qualificarem os
personagens da Disney dos anos 90, qualificam também uma ideia de homem desse período
apresentado na caracterização dos personagens, com seus tipos de beleza e características
físicas, seguindo em seus valores e motivações. Entretanto, é importante não limitar os
personagens a leituras simplistas, já que todos eles são extremamente complexos, advindos de
contextos variados e, na maioria das vezes, traumáticos: retomando à análise, tem-se um
ladrão órfão em Aladdin, um príncipe condenado injustamente pelo assassinato do próprio pai
quando ainda filhote em O Rei Leão, um homem deformado criado pelo assassino de sua mãe
em O Corcunda de Notre Dame, um sobrevivente de um sequestro seguido de uma tentativa
de assassinato quando ainda bebê, que cresce sem ser acolhido pelo meio em Hércules e um
sobrevivente criado por animais diferentes da sua espécie, que também sofre por exclusão em
Tarzan. Assim, todas as atitudes dos personagens, especialmente no que diz respeito a suas
motivações, são justificadas ao público pelo senso de justiça presente em suas ações.
Neste trabalho, os eixos de análise contemplaram as origens dos personagens, seu
senso de justiça, sua aparência e motivações. Os resultados apontam para um perfil complexo
e, como dito acima, multifacetado - são protagonistas com origens diversas, múltiplas
motivações, mas que compartilham de semelhante senso de justiça. Para todos, a aparência
física aparece como importante para a realização de seus projetos - o único que destoa do
grupo nesse quesito, Quasímodo, não atinge o objetivo de encontrar um par romântico e ser
amado por alguém.
Tais conclusões são importantes para entender como muitos valores são apresentados
pela mídia e como se dá a dinâmica que envolve a cultura midiática - o que serve como uma
sugestão de possível sequência desse trabalho, com a influência da mídia na educação - mas
antes, é importante que observemos a importância da análise de conteúdo como uma
ferramenta de compreensão inclusive do funcionamento da cultura de mídias. Uma vez que,
como sociedade, produzimos mais e para mais pessoas, é importante que a comunicação seja
cada vez mais interessada em analisar o que é produzido e quais valores estão sendo
estimulados (ou não) para que assim sejamos cada vez mais assertivos em diagnósticos para
problemas sociais de hoje e de amanhã. Esse trabalho se propôs em analisar apenas a ponta
do que é analisável, pois assim como colocou Nascimento (2017) - em seu trabalho que muito
colaborou com a elaboração deste - “esse campo parece fértil”, ainda é necessário que
detalhemos ainda mais os vilões, as mocinhas, os coadjuvantes e as adaptações em live action
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que não param de ser lançadas. Para quem aceite o desafio, o que pode valer para um eu
futuro, espero que sejam pesquisas tão prazerosas quanto foi a minha.
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7. ANEXOS
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ANEXO 1: Filmes Disney com protagonistas masculinos - bilheteria estimada.
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