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RESUMO 

 

O presente estudo investiga a técnica utilizada nos desenhos animados da televisão das 

décadas de 1970 e 1980, aproximando os estudos teóricos de BENJAMIN (1985) e 

CRARY (2013) para compreender as operações que se organizam em função da 

visualidade desses conteúdos. Entendendo que o cinema de animação difere do cinema 

tradicional por não possuir um referencial no mundo natural e histórico, propõe-se uma 

relação dos desenhos animados com o uso das máquinas e com a era da 

reprodutibilidade técnica que é de outra ordem que a do próprio cinema em si. O fato de 

a televisão constranger esse tipo de produção a enormes limitações de prazo e 

orçamento obriga uma maior demanda daquilo que a máquina permite (ou quer) e, por 

consequência, sugere um terreno mais fértil para enxergar o regime de visualidade aqui 

trabalhado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: desenho animado; desenho animado analógico; visualidade; 

cinema; televisão. 

 

 

1 EM FUNÇÃO DA ARTE 

Quando Benjamin se referiu ao cinema como a atividade que mais radicalmente 

alterou o sentido do conceito de arte a partir da era da reprodutibilidade técnica
3
 

permitida após a Revolução Industrial, ele o fez comparando o próprio cinema à 

fotografia, que há muito vinha sendo alvo de controvérsias a respeito do seu caráter 

artístico em oposição à pintura. Segundo ele, a diferença entre fotografar um quadro e 

filmar uma cena de ficção parece radical o suficiente para entendermos o argumento, 

propondo que, no primeiro caso, o quadro é, de fato, uma obra de arte e a sua 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades, XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestrando do Curso de Ciências da Comunicação da UNISINOS-RS, e-mail: guto2z2t@gmail.com. 

 
3 Me refiro aqui, obviamente, ao texto clássico de Walter Benjamin “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica”, que apesar de extremamente lido e estudado, carrega até hoje distintas interpretações e leituras, dada a sua 

complexidade e riqueza de conceitos. Não é o objetivo desse trabalho explicar nem fazer uma apanhado geral sobre 

essa obra, o que pode dificultar a leitura de quem não conhece o trabalho desse autor. Parto de pressuposto que o 
público inicial ao qual esse trabalho se destina – professores e colegas da academia – já é familiarizado o suficiente 

com as ideias de Benjamin, porém, imagino pincelar alguns trechos que tornem a compreensão de meus argumentos 

claras bastante mesmo para um público que não domina todas as referências. 

mailto:guto2z2t@gmail.com
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reprodução (a fotografia dele) não e, no segundo, nem o acontecimento fictício 

interpretado pelo ator, muito menos o seu registro na película teriam qualquer DNA 

artístico a ser considerado, o que faz do cinema uma atividade muito mais devedora da 

reprodutibilidade e, portanto, carregada das consequências para a questão aurática, 

central no pensamento do filósofo alemão. 

Para dissociar a atuação de um ator de cinema do seu caráter teatral (e, portanto, 

artístico), Benjamin compara o ambiente de um set de filmagem ao de um laboratório, 

onde são realizados testes mecanizados. Ao invés de representar uma cena de forma 

contínua diante do público, no estúdio o ator executa várias e várias vezes o mesmo 

movimento (uma ação, um diálogo, etc.) diante de um “grêmio de especialistas” (1985, 

p.178) – o produtor, o diretor, o operador de câmera, etc. – para o qual o montador 

decidirá a posteriori qual o trecho mais adequado para ser utilizado no filme. De forma 

mais emblemática ainda, podemos imaginar como uma ação simples como abrir uma 

porta e adentrar um recinto pode ser filmada em dias e locais (tempo e espaço) distintos 

e parecerem naturais como uma ação única apenas pelo efeito da montagem. 

A atividade do ator de cinema, portanto, tem muito menos a ver com a 

interpretação teatral e muito mais com a de uma prova realizada diante de aparelhos – 

os refletores e microfones –, tarefa extremamente rigorosa para a qual a aprovação 

significa a manutenção da dignidade humana, ou seja, a vitória do homem sobre a 

máquina. Preocupado com os efeitos do capitalismo na formação das classes 

trabalhadoras, oprimidas pelas fábricas cada vez maiores e numerosas surgidas na 

urbanização que explodiu a partir do séc. XIX, Benjamin considera o cinema como a 

vingança das massas espremidas no trabalho fabril e suprimidas de sua humanidade pelo 

poder das máquinas. À noite, todos podiam então ir ao cinema e ver o homem as 

superando e colocando o aparelho “a serviço do seu próprio triunfo” (1985, p. 179). 

Há, no entanto, outra atividade que não está totalmente contemplada por 

Benjamin
4
 e, sob um ponto de vista mais técnico, pouco estudada academicamente

5
, que 

talvez, num esforço conjectural e, num livre exercício inspirado no conceito do autor de 

“história a contrapelo”, possa ser possível de ser considerada como ainda mais 

                                                 
4 Não é o caso de dizer que Benjamin foi negligente em seus estudos, mas é possível depreender que, quando fala de 

cinema, o autor poderia estar inserindo a animação dentro desse guarda chuva. A diferença entre o pensamento do 

filósofo e esse trabalho está em considerar também as sutis, porém, importantes diferenças entre o cinema de ficção e 

o cinema de animação, conforme ficará mais claro logo adiante. 
 
5 Estou me valendo aqui do levantamento do estado da arte que fiz para minha pesquisa de Dissertação, ainda em 

curso, momentaneamente intitulada “Desenhos Animados: Atravessamentos Tecnológicos”. 
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radicalmente dependente (ou originária) da reprodutibilidade técnica. Falo dos desenhos 

animados, cuja técnica milenar
6
 da animação foi um dos dois elementos técnicos, junto 

com a fotografia, que deu origem, por exemplo, ao cinematógrafo
7
 dos Lumière (e 

também ao cinetoscópio de Edison, aos estudos de Muybridge, etc.), originando o 

cinema e sua indústria. Paralelamente aos filmes com atores (mais famosos), os 

desenhos animados se desenvolveram quase como uma indústria independente no 

mercado do entretenimento, porém, aparentemente, menos “nobres” ou por não terem o 

poder do embalsamamento
8
 da realidade que o cinema de ficção possui, restaram 

subscritos à este, amparados pelo guarda chuva conceitual que a palavra cinema abriga 

(e, provavelmente, assim considerado por Benjamin). 

Porém, o esforço desse trabalho é o de justamente tentar tensionar os diversos 

“cinemas” ao considerar uma sutil, mas radical, diferença entre o cinema de ficção (com 

atores) e o cinema de animação, feito apenas com desenhos. No primeiro, o cinema 

pega um acontecimento do mundo natural (pode ser uma cena de ficção no estúdio ou 

até o relato de cinema documental, desconsiderado por Benjamin) e o codifica em 16, 

24 ou 30 quadros por segundo (a depender do suporte e da saída desejados) para depois 

montar, manipular e “recriar” a realidade. Há aí uma operação de transcodificação
9
 que 

vai do real ao código e que é decodificado para posterior exibição. Mas no segundo, não 

há referencial no mundo real e essa “nova realidade” é construída escrevendo-se 

diretamente no código, ou seja, fazendo artesanalmente um frame depois do outro. Essa 

característica de “programação
10

” que antecipa o funcionamento dos computadores em 

quase um século (se considerarmos os brinquedos ópticos rudimentares, anteriores 

                                                 
6 Para mais detalhes, ver o texto “Desenvolvimento da animação tradicional” de Alberto Lucena Júnior (2002) a 
respeito da história (e pré-história) da animação. 

 
7 Em seu texto “O mito do cinema total” (2014), o crítico e teórico de cinema André Bazin se refere à ideia de que o 

cinema surgiu com a intenção de recriar o mundo na sua integralidade, porém, como as técnicas de reprodução 

mecânica da realidade na época eram muito restritas, os primeiros filmes eram como imagens que se “mexiam” 

(fotografia e animação) e ainda careciam de cor, som, relevo, etc., para atingir seu objetivo. 

 
8 Outro termo emprestado de Bazin, que aparece no texto “Ontologia da imagem cinematográfica” e onde o autor se 
refere ao que ele chama de “complexo de múmia”, que tem a ver com a capacidade que a fotografia e mais 

radicalmente o cinema têm de guardar a realidade para sempre, salvando os seres da morte pela aparência. 

 
9 Princípio descrito por Lev Manovich no texto “Princípios das Novas Mídias” (2001) como sendo a capacidade que 
as novas mídias têm de codificar e decodificar dados, em um ambiente de retroalimentação humano-tecnológico que 

mescla os significados de ambos em novos códigos de percepção. 

 
10 Esse conceito, sobre o qual não vou me alongar neste trabalho, diz respeito ao que atualmente estou estudando no 
projeto de Dissertação anteriormente citado. O argumento central é de que os desenhos animados analógicos operam 

de forma muito semelhante aos objetos circunscritos às novas mídias, originadas na era digital. O texto se baseia nos 

trabalhos de autores como Lev Manovich e Peter Krapp, entre outros. 
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inclusive ao zootrópio e ao praxinoscópio
11

, entre outros do séc. XIX, podemos chegar a 

milhares de anos) é o que pode nos permitir dizer que os desenhos animados não só são 

mais nativos da era da reprodutibilidade, como quem sabe, sua principal forma de arte, 

ou, como sugere Benjamin, “o principal agente da refuncionalização da arte” (1985, 

p.176) em razão da questão aurática e do valor de culto.   

Desobrigados, no entanto, de tarefas teóricas mais sérias, os desenhos animados 

parecem ser objeto mais fácil de negação da perda de aura e da exploração do valor de 

culto. Tradicionalmente, animadores famosos (e/ou produtores de animação) como Walt 

Disney e a dupla Hanna-Barbera, por exemplo, são descritos como “gênios” ou 

“mágicos”, por serem capaz “dar vida” à desenhos inanimados. Da mesma forma, a 

própria arte da animação em si costuma carregar o slogan “a magia da animação
12

” 

aonde quer que vá. Sabe-se, entretanto, que o mágico opera um truque para realizar sua 

“magia” e não é que acreditemos que a moeda sumiu de sua mão para reaparecer atrás 

da orelha de alguém, mas por não termos ideia de como aquilo foi feito, que aderimos à 

ilusão de sua mágica. No desenho animado, algo semelhante ocorre, pois o truque que 

faz os desenhos se mexerem e falarem está tão submerso na opacidade que acaba por 

engrossar o discurso a respeito do gênio de seus criadores.   

Na introdução do livro “Technoculture – The Key Concepts”, Debra Shaw faz 

uma provocação sobre a famosa frase do escritor de ficção científica Arthur C. Clarke 

que diz que “qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de 

mágica
13

”(2008, p.1). Ao conceito de mágica, a autora destaca nossa relação com os 

objetos e ferramentas que dispomos hoje e enfatiza como, mesmo tomando nossa 

tecnologia atual como algo trivial, a maioria de nós, usuários, não tem a menor ideia de 

como ela funciona, ao que depositamos nossa confiança nos especialistas: engenheiros e 

programadores que cada vez mais são valorizados pela estrutura social e econômica da 

nossa cultura. Da mesma forma, não há, talvez, na indústria de entretenimento, figura 

cujo trabalho é menos compreendido do que o animador. Sabemos que os desenhos não 

têm vida própria, mas acreditamos vê-los se mexerem, portanto, há uma mágica em 

curso cuja autenticidade depositamos na capacidade ímpar desses “magos”. 

                                                 
11 Para mais detalhes, ver o texto “Desenvolvimento da animação tradicional” de Alberto Lucena Júnior (2002) a 

respeito da história (e pré-história) da animação. 

 
12 Expressão reptida à exaustão em making of’s de filmes animados e matérias sobre animação, por exemplo. 

 
13“…[a]ny sufficiently advanced technologyis indistinguishable from magic”. 
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2 A VISÃO NA MODERNIDADE 

Distante da magia, da alquimia ou da bruxaria, no entanto, há na concepção dos 

desenhos animados um regime de visualidade fabricada que opera numa dimensão 

bastante sutil da percepção humana, mas que é decisiva para a credibilidade do truque. 

O problema da atenção (e desatenção) levantado por Jonathan Crary em seus estudos a 

respeito da visão na modernidade parece ser uma ótima opção para atuar aqui como uma 

espécie de “Mister M
14

”, desvendando o que está em curso ao proceder na criação dos 

personagens e na ilusão do movimento a eles conferidos. 

Crary se preocupa com as alterações ocorridas no campo da visualidade a partir 

do séc. XIX dados os novos desafios encarados pelo observador tradicional, implicado 

com a urbanização e mecanização das grandes cidades, na saturação de elementos 

sensoriais e na velocidade das ações. A percepção que passa a ser orientada por um jogo 

de atenção e desatenção desse novo observador é a resposta humana para o que Crary, 

citando Deleuze, chama de uma “ampla gama de fatores que introduziram cada vez mais 

movimento na vida psíquica” (2001, p.90), criando “efeitos de realidade” que tem mais 

a ver como que esse observador escolhe enxergar do que de fato vê.  

Comentando os trabalhos de Schopenhauer (2012), Crary enfatiza como muitas 

vezes a experiência sensorial que ocorre no cérebro humano é equivocadamente tida 

como se ocorresse fora do cérebro, ou seja, como se a realidade experimentada fizesse 

parte, integralmente, do mundo natural. O aparato fisiológico do sujeito na modernidade 

é, assim, adequado para o consumo de imagens preexistentes do mundo, que sua mente 

produz para dar sentido ao bombardeamento sensorial ao qual está exposto. Implica 

dizer que o sentido da visão passa a ser fabricado através da atenção (e da desatenção) e 

que o observador agora não enxerga apenas fisicamente, mas também psicologicamente.  

Na abertura do capítulo que dá nome ao livro “Técnicas do Observador”, Crary 

usa uma citação de Nietzsche que, mais adiante vai corroborar o regime de visualidade 

implantado nos desenhos animados ao qual esse trabalho se refere:  

                                                 
14 Personagem de programa de TV que revelava os bastidores de números de mágica famosos, mostrando como eran 
feitos para “engañar” o público. Mister M costumava usar uma máscara por supostamente colocar em risco a própria 

vida ao revelar esses segredos, tão caros à comunidade de mágicos e ilusionistas. No meu caso, acredito que revelar o 

truque dos animadores em um artigo científico já me esconde o suficiente de possíveis retaliações. 
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“Para o nosso olho é mais cômodo, em uma dada ocasião, 

reproduzir uma imagem já produzida com frequência do que fixar o 

que há de novo e diferente em uma impressão.” (2012, p. 99) 

 

Esse novo regime de visualidade que ocorre na modernidade e que faz com que a 

realidade se forme na mente do observador mais do que fora dela é a lógica utilizada 

pelos aparelhos ópticos e pelas máquinas de visão que são criadas a partir da Revolução 

Industrial. É daí que o sentido de mágica, esse elemento estrangeiro à vida mundana 

(espiritual, se quisermos) se forma e que vai dar base para que aceitemos ver os 

desenhos se mexerem. 

3 OLHE ATRÁS DA ORELHA 

A metáfora da mágica (que, lembremos, não é minha e sim do público, reforçada 

pela própria indústria da animação) é realmente muito útil para procurar entender os 

desenhos animados. A atividade do animador parece guardar muitas semelhanças à da 

prestidigitação, de forma que nos ajuda a entender como operam os desenhos animados 

para fabricar a sua ilusão da vida. De volta ao truque da moeda (poderia ser o de 

escolher uma carta do baralho, tirar algo do seu bolso que não estava lá, etc.) há um 

esforço do mágico para fazer a vítima (ou o espectador do seu número) olhar para outra 

coisa que não seja a mão onde a tal moeda está. Justamente o regime de atenção e 

desatenção trabalhado por Crary que é essencial para o funcionamento do truque. A 

habilidade com as mãos faz crer ao observador que o objeto escondido está indo para o 

lado oposto ao qual realmente se destina e, assim, produz o efeito desejado quando este 

reaparece atrás da orelha de alguém. 

Produzir desenhos animados é uma tarefa bastante complexa. Impossibilitado da 

ação transcodificadora do cinema de ficção, que captura em tempo real uma ação 

diretamente para as centenas de frames expostos à luz em sequencia, a animação precisa 

produzir manualmente, frame a frame, cada uma das centenas (ou milhares) de imagens 

que, quando expostas em sequencia e velocidade corretas criarão a ilusão do 

movimento. Para cada segundo são necessários cerca de 24 frames (esse número varia, 

como já mencionado) e para cada minuto de animação, obviamente, 60 vezes isso. Com 

episódios de séries de TV que variam de 5 a 30 minutos de duração (não estou falando 

nem de longas, ou especiais, de durações ainda maiores, apenas dos conteúdos mais 

triviais), dá pra imaginar o tamanho da tarefa. Uma demanda de tempo e trabalho tão 
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grande assim gera um custo igualmente excessivo e, para driblar essas condições 

inóspitas de sobrevivência, as animações desenvolveram estratégias de adaptação que 

permitiram sua manutenção na selva do entretenimento comercial. 

Desde a invenção da técnica que separa os cenários pintados sobre papel dos 

personagens desenhados sobre folhas de celuloide
15

, no início de séc. XIX, que, 

segundo David Permultter, “até o final do séc. XX, permaneceu como o principal 

método através do qual as imagens animadas eram filmadas e fotografadas” (2009, 

p.14), as estratégias de desmembrar a imagem em um número cada vez maior de 

camadas passou a ser crucial para o funcionamento dos estúdios de animação, no 

objetivo de manterem prazos e orçamentos em ordem, resguardando suas saúdes 

financeiras. Assim, não só os personagens são separados do fundo, como diversas partes 

do seu corpo são separadas umas das outras (os braços dos corpos, a cabeça do pescoço, 

olhos e bocas dentro da cabeça, etc.), o que permite que não precise se redesenhar, a 

cada frame, o corpo inteiro de um personagem que apenas está falando ou caminhando, 

por exemplo (nesse caso, separam-se as pernas do corpo e apenas estas serão 

desenhadas mais de uma vez para esta ação específica). 

Mas para que essa operação de esquartejamento e posterior reagrupamento 

funcione de fato, são necessários alguns cuidados no design e na estética dos desenhos 

no intuito de que estes se prestem à tarefa.  

Figura 1: Gravatas e colares para separar a cabeça do corpo nos personagens de Hanna-

Barbera 

 
Fonte: youtube.com 

 

                                                 
15 Também conhecidas como acetato, as folhas de celuloide são lâminas de plástico transparente onde o personagem 

tinha seus contornos copiados com tinta do papel onde originalmente era desenhado a lápis e, posteriormente, 

colorido no verso. 
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Alguns exemplos desses cuidados com o design dos personagens aparecem de 

forma bastante clara em séries do estúdio Hanna-Barbera. No item 1 da Figura 1, 

podemos ver como os personagens de “Os Flintstones” tinham sempre algo em volta do 

pescoço, geralmente uma gravata, ou no caso das personagens femininas, colares, para 

que fosse possível separar a cabeça do resto do corpo. Uma vez que a narrativa desses 

conteúdos era mais baseada em diálogos do que em ações, esse simples detalhe estético 

permitia um enorme ganho na produtividade. No item 2 da Figura 1, o exemplo parece 

mais inusitado, pois o personagem Leão da Montanha não possui nenhum tipo de roupa 

que não seja um colarinho amarrado a uma pequena gravata e punhos com abotoaduras. 

Ele não veste calças, sapatos e nem ao menos uma camiseta que justifique o resto dos 

acessórios. O personagem está, a rigor, nu. Não fosse a necessidade de mover a cabeça 

separadamente do corpo (e, nesse caso, também as mãos em relação aos braços), é de se 

apostar que o simples fato de estar de pé já garantiria sua antropomorfização e seu 

consequente direito de falar e agir como um ser humano. 

As séries de Hanna-Barbera foram criadas para a televisão, mídia para a qual o 

estúdio é um dos precursores em animação. As condições de produção (prazo e 

orçamento, novamente) nessa mídia eram (e são, ainda hoje) radicalmente mais 

limitadas que as do cinema
16

, berço original dos desenhos animados. Por isso, há muita 

riqueza em analisar esse tipo de conteúdos, pois é na TV que os animadores precisaram 

reinventar seus truques, criando novas e sofisticadas estratégias para condicionar a 

atenção do público. 

Assim como o mágico, o animador então precisa esconder o que de fato está 

fazendo com os desenhos para que o espectador não enxergue as inúmeras camadas que 

estão por trás de algo que parece ser uma única imagem. Para que a animação funcione, 

é preciso fazer esquecer que alguém desenhou aquilo, que há outro sujeito operando as 

cordas da marionete para além da vontade do próprio personagem. 

Na série “Superamigos”, há uma evidente estratégia utilizada para animar os 

personagens. Normalmente, quando é preciso mover um braço para algum tipo de ação, 

por exemplo, isso é feito com o braço que fica atrás do corpo, devido à facilidade de 

separá-lo do resto do personagem.  

 

 

                                                 
16 Segundo o biógrafo de Hanna-Barbera, Jeff Lenburg no livro “Legends of Animation: William Hanna e Joseph 

Barbera, The Sultants of Saturday Morning” (2011). 
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Figura 2: Batman e Robin, movendo os braços em “Superamigos” 

Fonte: bibliotecadoscartoons.com.br 

 

Na Figura 2, fica mais claro como isso acontece. No item 1, a posição em ¾ de 

perfil permite que o animador complete a linha que compõe o tronco de Batman, desde 

seu abdômen até o músculo do peitoral, ligando-a à capa que encobre seu pescoço e 

ombros. Assim, torna-se possível animar apenas o braço direito, enquanto o resto do 

personagem descansa inerte, não precisando ser redesenhado a cada frame da ação. No 

item 2, há outra variação do mesmo truque. Agora é possível ver Batman de costas, 

posição que torna ainda mais fácil mover seu braço sem ter que repetir o personagem 

por completo inúmeras vezes. Esse regime de visibilidade, que é resultado do choque 

entre o design do personagem e das excessivas limitações impostas (de toda ordem) à 

produção dos desenhos animados, é o que faz ser mais fácil vermos um personagem de 

costas antes que ele mova alguma parte do seu corpo sem que ela possa ser separada do 

restante. 

No entanto, por mais planejados que sejam esses filmes, outros tipos de 

limitações, por vezes, obrigam os animadores a abrirem mão de suas estratégias. Na 

impossibilidade de manter o eixo da câmera a cada plano para contemplar o truque do 

braço separado do corpo com eficácia, em alguns momentos os animadores precisam 

abrir mão desses artifícios para contemplar a narrativa exercida pela linguagem 

cinematográfica. 
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Figura 3: Batman e Robin em “Superamigos” 

 
Fonte: bibliotecadoscartoons.com.br 

 

Quando isso acontece, o que vemos é algo como o que é revelado pela Figura 3, 

onde o braço de Batman que se move é o que está em primeiro plano. Por não ter uma 

linha completa que o separe do corpo do personagem, pode-se perceber a variação 

(tênue, porém, bastante nítida) de cor entre o cinza do seu braço e o do resto do tronco. 

Isso acontece porque existem duas camas de acetato separadas e pintadas com a mesma 

cor. A camada que vai por cima torna-se mais clara justamente por sobrepor a outra, 

criando uma pequena linha entre os dois desenhos e evidenciando o truque. 

 Diferentemente de personagens que não são nativos dos desenhos animados, mas 

adaptados de outra mídia (como no caso de Batman e Robin, provenientes dos 

quadrinhos), quando o design pode ser criado do zero, algumas questões passam a ser 

consideradas no intuito de garantir uma melhor relação entre o visual dos filmes e os 

desafios e limitações de se produzir esse tipo de conteúdo. Personagens que podem ser 

pensados integralmente para cumprir as funções demandadas pelos animadores têm, 

geralmente, mais liberdade de ação, o que significa dizer mais liberdade para os 

roteiristas, layoutistas e animadores para criarem narrativas mais complexas sem 

precisarem se preocupar tanto com os obstáculos impostos pela visualidade dos 

conteúdos. 
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Figura 4: O design de He-Man e Prícipe Adam e a sua liberdade de movimentos 

Fonte: bibliotecadoscartoons.com.br  

 

 Esse é o caso de “He-Man”, personagem criado pela empresa de brinquedos 

Mattel no início dos anos 1980, mas que teve seu visual definido pela equipe da 

Filmation Associates, estúdio de animação responsável pela série clássica, 

encomendada pelo fabricante dos bonecos para servir como uma espécie de conteúdo 

transmídia e alavancar a venda da linha “Masters of the Universe”. Na Figura 4, temos 

um exemplo de composição bastante comum do personagem principal (item 1), onde 

um detalhe o distingue do “problema” de Batman: o cinturão de couro que encobre o 

seu peito serve justamente para permitir que não apenas o braço que fica por trás do 

corpo se mova, mas também o da frente. Assim, He-Man pode desembanhar sua 

“espada do poder” com qualquer uma das mãos, de acordo com o que a narrativa 

demandar. Além disso, o design do personagem permite que o músculo do peitoral não 

precise se unir a outra linha, tornando sua anatomia mais natural e deixando a tarefa do 

desmembramento para um elemento mais adequado (o tal cinturão em forma de “X” no 

seu peito). 

 No item 2, um exemplo ainda mais pertinente ao visual de personagens nativos 

da animação: Príncipe Adam, o alter ego de He-man, que não existia na linha de 

bonecos original da Mattel, foi criado especialmente para a série animada. Sua roupa 

prevê, portanto, uma série de linhas concatenadas que permitem separar os diversos 

membros do corpo do personagem em função de uma animação mais econômica e 

otimizada. Naturalmente, lá está uma ombreira estrategicamente pensada para separar 

seus braços e permitir a Adam que mova o braço que quiser (como bem vemos na 

imagem), dando a ele poder que Batamn nenhum havia tido até então na televisão. Ao 

seu lado, há um personagem ao estilo “Mago Merlin” cuja manga de sua roupa está 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 

 12 

convenientemente separada do resto, justificada pelo que podemos supor ser uma 

costura ou até mesmo uma dobra do tecido. 

Figura 5: A vilã Maligna em ação em “He-man e os Mestres do Universo” 

 
Fonte: bibliotecadoscartoons.com.br 

 Essa liberdade de ações dos personagens de He-man é o que permite à vilã 

Maligna realizar movimentos como o que vemos na Figura 5, unindo os dois braços 

sobre a cabeça para lançar algum tipo de magia sobre seus oponentes. Assim como os 

Flintstones e o Leão da Montanha tinham suas gravatas e colares, He-Man e seus 

amigos (e inimigos) têm ombreiras, braceletes, cintos, enfim, toda uma sorte de 

adereços que se justificam visualmente para facilitar a mágica do animador. 

 Outro detalhe sutil, mas muito importante no que diz respeito à visualidade das 

animações, é a questão da simetria. Idealmente, um personagem de desenho animado 

parece funcionar melhor se o seu visual for completamente simétrico, pois isso irá 

permitir a reutilização de desenhos para ações que ocorrem em eixos diferentes da 

câmera.  

Figura 6: Gorpo ou Orko? 

 
Fonte: bibliotecadoscartoons.com.br 
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Ainda em “He-man e os Mestres do Universo”, há o caso do personagem 

“Gorpo”. Preliminarmente batizado assim pela Mattel, o personagem trazia uma letra 

“G”, inicial do seu nome, no peito. Lou Scheimer, sócio do Filmation Associates e 

produtor da série, havia tido muitos problemas para animar o clássico personagem 

“Super-Homem” em uma das tantas séries que produziu, por ficar impossibilitado de 

espelhar a animação, por conta do “S” no peito do herói, que precisava ser redesenhado 

toda vez que a imagem era invertida. A solução foi trocar o nome de “Gorpo
17

” para 

”Orko”, pois a letra “O” não apresenta deformações quando espelhada
18

 (conforme a 

Figura 6). Na série de “He-man” todos os personagens (talvez, sem exceção) são total e 

completamente simétricos, mesmo que nem sempre isso esteja tão evidente (é preciso 

truque para parecer mágica) como no caso de “Gorpo”. Se Batman nem sempre pode 

mover o braço que quer, pelo menos no caso da simetria, está bem amparado. 

Infelizmente, não podemos dizer o mesmo do seu ajudante, Robin, que apesar das 

mangas no uniforme, que o permitem socar os inimigos com o punho de sua escolha, 

carrega uma letra “R” (tão assimétrica quanto o “G”) no lado esquerdo do peito (para 

piorar a situação). Uma espécie de cobertor curto de uma visualidade não planejada e, 

sim, contornada. 

 Características como essas evidenciam não só a diferença existente entre 

personagens nativos e não nativos dos desenhos animados, mas também a importância 

desse regime visual que é operado em silêncio pelos animadores para fazer parecer que 

aquela série de elementos separados fazem parte de uma única imagem e que, mais 

ainda, como que por mágica, está se mexendo. 

4 PARA ALÉM DO ATOR, O ANIMADOR 

Se a ideia de Benjamin, ao falar do cinema, era ilustrar a refuncionalização da 

arte promovida pela perda da aura através da reprodutibilidade técnica (a arte feita por 

aparelhos e não por seres humanos), pode-se supor que os desenhos animados talvez 

sejam um exemplo ainda mais radical desse conceito. O cinema pode, para além de 

filmar uma cena de ficção (diante de um corpo de técnicos), filmar também uma ópera, 

                                                 
17Em alguns territórios, como é o caso do Brasil, o nome “Gorpo” foi mantido. Uma das explicações é que a bíblia 
apresentando os personagens nos eventos de pré-venda da série ainda chamavam o personagem assim, de maneira 

que, no processo de tradução, alguns exibidores decidiram manter as características ali presentes. 
18 Conforme descrito por Lou Scheimer no livro autobiográfico “Creating the Filmation Generation” (2012). 
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ou um espetáculo de ballet, por exemplo. O evento original seria arte e sua reprodução 

em filme, não, como acontece na fotografia de um quadro. Mas a falta de referencial 

real dos desenhos animados é o que o capacita como agente ainda mais transformador 

do que se entende por arte. Mesmo que imaginemos os desenhos originais como a arte 

referencial a ser “profanada” pela câmera, é mais possível que encontremos, ao 

vasculhar os acetatos da produção de séries como “He-Man”, uma série de imagens 

desconexas, partes e membros de corpos que, isolados, não fazem sentido algum para o 

ser humano, apenas para a própria máquina ao qual se destina. Além disso, os desenhos 

não são feitos para permanecerem parados, estáticos. Dizer que esses conteúdos não têm 

referencial significa dizer que eles não se mexem no mundo real, apenas no mundo 

imaginário das máquinas.  

A animação é uma técnica milenar (há indícios em cavernas e objetos de 

cerâmica que datam de séculos atrás), mas os desenhos animados, como produto de 

entretenimento comercial, tem infinitamente mais parentesco com a lógica das 

máquinas do que qualquer outro tipo de conteúdo audiovisual inaugurado com a 

Revolução Industrial. Quando Jonathan Crary fala dos brinquedos ópticos que se 

proliferaram a partir do séc. XIX, estava também se referindo à essa particularidade 

guardada entre a animação e a máquina, potencializada por um novo regime de 

visualidade e precipitada de forma incomparável na era da reprodutibilidade técnica. 
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