
RESUMO

O presente estudo investigou o tipo de Educação Visual que a quadrilogia Shrek suscita através da
construção do seu vilão Lord Farquaad, sob a perspectiva da paralinguagem, linguagem corporal e
linguagem cinematográfica. Foi realizada a decupagem do vilão com uma construção arquitetada sob dois
aspectos: desvirtude e fragilidade humana. A partir destas categorias, a construção do vilão nos
possibilitou discutir vários temas, dentre eles: sociedade do consumo, mundialização da cultura, culturas
híbridas, padrões de beleza e padrões sociais estereotipados. Com este trabalho pôde-se validar a
importância da habilidade de ler as imagens que nos rodeiam, visto que elas oferecem múltiplas
discussões e formas de educação. Portanto, a partir da análise da sua produção, refletiu-se acerca da
sociedade, seus valores, o que faz desta mídia uma potência como produto educacional.
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ABSTRACT

This study aimed to investigate which is the Visual Education kind used by the Shrek&39;s Quadrilogy to
the construction of your villain Lord Farquaad, under the paralingual perspective, body language and film
language. It was made the decoupage of the villain whith appointed to us a constructionarchitected under
two aspects: vice and human fragility. From these aspects, the construction of this villain allowed us to
discuss several themes as: beauty and social standards stereotyped, hibrid cultures, globalization culture
and consumption society. Thus, through this work one can validate the importance of the ability to read
the images that surround us, as they offer infinite discussions and ways of education. So, from the
analisys of its production, one could reflect about the society and its values and about ourselves, what
makes this midia a potency as an educational product.

Keywords: Animation; Villain; Education.

1. INTRODUÇÃO

Como uma arte que educa e nos ensina sobre o mundo contemporâneo, as imagens em movimento
revelam-se como educadores imagéticos pertencentes a cultura de um povo. Isto acontece, segundo
Almeida (2004), porque os estúdios de televisão são herdeiros de uma história de produção e reprodução
da memória das civilizações, além de fabricar estética e politicamente imagens agentes feitas para se
tornarem inesquecíveis. Assim, as imagens na televisão não se apresentam como simples evocação da
realidade, mas principalmente desejam entranhar-se como presença no universo humano e fazer parte da
vida social.

É no destaque do cotidiano, ou na produção de novos valores e costumes que o cinema demonstra seu
potencial como educador visual. Através de suas cores, iluminação, enquadramento, os objetos em cena,
estrutura física e vocal dos personagens, bem como suas expressividades, os filmes nos envolvem e criam
em nós um poder imensurável. Para Buñuel (2008) o cinema provoca uma espécie de inibição hipnótica,
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visto que o espectador perde uma porcentagem elevada de suas faculdades intelectivas e de análise
crítica, no momento que está recebendo numa sala escura, fascinado pela luz e pelo movimento de todos
estes aspectos cinematográficos elementos culturais educacionais.

Os filmes, portanto, apresentam valores educacionais que não somente revelam a cultura de um povo,
como também apontam novos padrões firmados na evolução tecnológica e social de um povo, como
também na visão do diretor cinematográfico, o que promove em muitas situações críticas aos padrões
sociais anteriores. De acordo com Almeida (1999, p11)

[...] um diretor de televisão ou cinema tem à sua disposição uma iconografia e
uma iconologia, um presente e um passado de imagens e histórias que surgirão
no presente estético e cultural de suas produções. Produções que não seguem,
necessariamente, a "verdade" histórica. Utilizam fragmentos de diversas
"Histórias", independentes de sua integridade conceitual.

Os estúdios de televisão passam assim, a arquivar a memória de um povo, e a partir destas imagens,
escolhidas pelo diretor, nos contarão histórias. Neste sentido, ao observar o poder hipnótico do cinema em
seu espectador, e verificar que as histórias cinematográficas são (re)construções pessoais da vida, sob a
perspectiva do diretor, a partir de imagens pré-existentes, é que faz-se necessário interpretá-las.

Duarte (2005) afirma que a interpretação dos filmes seria a atribuição de significados às narrativas que
nos são apresentadas nas imagens em movimento, baseadas na articulação entre nossas experiências de
vida e saberes que adquirimos no decorrer dos anos e o conhecimento e vivência com este tipo de produto
midiático. Quanto melhor esta articulação, mais facilmente será nossa habilidade para decodificar os
significados produzidos pelos filmes, o que é chamado pela autora de “competência para ver”.

Atualmente as animações são filmes que têm alto índice de aceitação tanto do público infantil, como do
adulto. Isto deve-se pela hibridização de suas narrativas, dos personagens, dos contos de fadas ali
relatados e dos diversos aspectos contidos neste produto midiático. Segundo Rosa (2007) as narrativas
dos desenhos animados têm se transformado no decorrer dos anos, por receber e incorporar informações
dos meios que a veiculam.

De acordo com Amereno e Chacon (2005), os desenhos animados são carregados de valores e costumes
absorvidos dos enredos dos contos de fadas tradicionais e este é o fator que torna esta mídia tão
importante para a formação do indivíduo, pois atua não somente construindo o mundo infantil da
imaginação, como edificando o mundo adulto da realidade.

Shrek é uma produção cinematográfica com 04 filmes de sucesso que tem como principal característica
desconstruir os padrões dos desenhos tradicionais inspirados nos contos de fadas. Além de observar
personagens que fogem do esperado nos contos encantados, vê-se ainda elementos contemporâneos nas
falas, construções cenográficas e nas trilhas sonoras desta mídia, o que provoca identificação no
espectador e define esta animação como um divisor entre a “nova” e a “velha” forma de se produzir filme
anímico.

As atuais produções de animações trazem como peculiaridades, protagonistas vilões, como a série
Megamente (2010) e Meu Malvado Favorido e a animação Detona Ralph, tendo grande receptividade do
público. Este fato nos instigou a analisar a construção dos vilões nas animações Shrek, mídia de
repercussão mundial, com o objetivo de verificar qual é o tipo de Educação Visual que ele suscita para nós,
sob a perspectiva da voz, linguagem corporal e linguagem cinematográfica. Este texto apresenta
resultados parciais desta avaliação que compõe minha dissertação do Mestrado em Educação. Optou-se
por apresentar a análise do primeiro vilão da série Shrek, Lord Farquaad.

2. LORD FARQUAAD E A SOCIEDADE CONTEMPORNEA
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Atualmente a hibridização na produção de filmes tem sido um termo muito discutido. Em relação aos
protagonistas, há uma mutação perceptível em suas produções. Heroínas que não são indefesas, heróis
bobos ou rabugentos e vilões que não são tão vilões. Dias (2005) comenta que estes personagens
exercem em nós fascínio e nos impressiona, por suas monstruosidades, como também por sua
humanidade. Este caráter humano dos heróis e vilões provoca em nós uma reflexão sobre quem somos e
isto se deve porque estes personagens são construídos à nossa semelhança. Este fato se dá pela
hibridização cultural, que para García Canclini (2000), é resultado da estética e das manifestações
artísticas. Para ele, há uma mistura entre os diversos conhecimentos de uma cultura (arte, comunicação,
antropologia, dentre outros), que provocou transformações culturais, geradas pelas últimas tecnologias.

Este fato pode ser observado no vilão do primeiro filme de Shrek, Lord Farquaad. Na sua história, ele é o
governante de Duloc. Seu objetivo é ter total domínio do seu pequeno “mundo”, para que este seja o mais
poderoso e perfeito dentre todos os outros. Para isto, ele tenta eliminar toda a magia da cidade,
prendendo os personagens de contos de fada. Entretanto, ao receber dos seus soldados o Espelho Mágico
com o intuito de achar os esconderijos dos personagens dos contos de fada, ele é exposto a sua triste
realidade. O Espelho revela que a sua cidade ainda não é reino, visto que ele não é rei, e que para que ele
tivesse este título, precisaria casar-se com uma princesa. O vilão aceita a solução do Espelho e este
oferece três possibilidades de jovens nobres para o casamento, bem como conta o feitiço de cada princesa
e o que ele, como salvador, deveria realizar para salvá-las. O Lord, em um momento de indecisão, escolhe
Fiona e decide fazer um torneio para terceirizar a salvação da sua amada. Neste momento do filme, há o
encontro dele com Shrek, quando ele oferece a proposta de que este salve Fiona e em troca, todos os
personagens de contos de fadas refugiados em sua casa seriam retirados de lá. Algumas outras cenas
trazem o vilão na animação, mostrando a sua preparação e encontro com a princesa, além do seu triste
fim: ser engolido pelo dragão no momento do seu casamento.

Este primeiro vilão da quadrilogia Shrek é o único personagem da vilania que não tem origem nos contos
de fadas tradicionais. Apesar da sua estatura baixa, ele possui padrão de beleza inesperado para seu
papel, diferente do seu arqui-inimigo Shrek, que é ogro. Farquaad possui face e mandíbula alongadas,
queixo protruso e com covinha, olhos azuis, sobrancelhas definidas, lábios e nariz afilados e cabelo liso.
Possivelmente, estas características foram construídas para reforçar o papel de nobreza do personagem. A
beleza advinda da nobreza é um elemento presente nos contos de fadas tradicionais, sempre associada ao
herói da trama. Contudo, assim como o que ocorre com o protagonista da quadrilogia, o ogro Shrek, a
construção de Farquaad como vilão também é uma crítica aos padrões de beleza sustentados pela
sociedade contemporânea. A formosura de Lord Farquaad segue esta desconstrução de padrão que o
estúdio Dreamworks traz dos contos tradicionais, quebrando valores contemporâneos que são
reproduzidos repetidamente pelos desenhos baseados nestes contos. Fossatti (2005, p. 28) afirma que

Shrek revela uma nova perspectiva do cinema de animação, uma vez que rompe
com verdades prescritas, propondo inovações e questionamentos aos modelos
vigentes. Perspectiva esta observada através do príncipe e da princesa, que já
não se apresentam como os mais belos e bons do reino, mas belos e bons aos
olhos de uma parte do reino, os valores tornam-se utilitaristas e relativizados.

Outro fator importante a ser analisado é a baixa estatura deste personagem. Para Ros (2007), esta
característica do Lord é uma alusão ao antigo chefe da Disney de Jeffrey Katzenberg, diretor desta
animação. Uma outra analogia que pode ser feita quanto a estatura de Farquaad é ao imperador francês
Napoleão Bonaparte. Este, apesar de ter baixa estatura, foi um líder reconhecido por sua estratégia militar
em frente as tropas francesas, na revolução francesa, que trouxe grandes conquistas para a França e por
isto, considerado “vilão” para os seus inimigos. A relação entre a estatura e o poder que o personagem
possui também traz uma crítica a sociedade pós-moderna que rejeita todos aqueles que fogem ao padrão
esperado e não espera que um indivíduo de baixa estatura tenha poder político a ponto de amedrontar a
população, como vemos na história do Lord aqui discutida.
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Esta nova construção do vilão se dá pela necessidade desta mídia atender ao mercado de consumo do
mundo globalizado, que não é feito de pessoas padrão. Assim, os produtos culturais se reajustam de
acordo com o seu público. Segundo Ortiz (2003) no processo de globalização, a cultura de consumo
apresenta grande destaque, se transformando numa das principais instâncias mundiais de definição da
legitimidade dos comportamentos e dos valores, o que valida a importância de se estudar este aspecto
central nas sociedades globalizadas.

A masculinidade é um elemento que também identifica o vilão da primeira animação Shrek. Lord Farquaad
apresenta marcas definidas de barba, bíceps trabalhados e excesso de pêlos no peito e braços,
características relacionadas ao caráter do personagem na animação, que é autoritário, controlador e
déspota. Assim, o caráter másculo do vilão, que contrasta com sua baixa estatura, tem o papel de
imprimir a ideia de poder que ele tem em mãos. Segundo Lopes (2009), este vilão procura mostrar uma
estatura que não possui através do poder. Já Santos (2009) acredita que a baixa estatura do vilão faz
referência a sua alma pequena, inesperada para um homem tão poderoso. Tanto a estatura física, quanto
a beleza facial do personagem trazem uma ideia de indefeso e inofensivo, respectivamente, e são quebras
dos padrões esperados para vilania dos contos de fadas tradicionais que trazem vilões caricatos, com
estrutura corporal assustadora.

Uma questão a ser discutida é a aparente contradição na construção facial deste personagem. Segundo
Roque (2011), na construção de personagens heroicos ou nobres há um padrão linear uniforme na
construção da face, elemento observado no Lord Farquaad, enquanto nos vilões há uma desproporção
facial, tendo como uma das marcas principais a protrusão de mandíbula. O que pode ser observado neste
personagem é que facialmente ele apresenta as características de heróis, tendo como elemento de vilania
apenas a protrusão de mandíbula. Esta mudança na construção física dos vilões, “formoseiando-os” e
“mascarando-os”, traz uma nova perspectiva destes personagens e uma reflexão para seus espectadores.
A partir destes vilões, os valores sociais são colocados em prova, na medida em que estão associados a
estes personagens.

Isto pode ser visto nos filmes “Shrek”, produzida pela DreamWorks, na medida em que utilizam as
práticas intertextuais como a paródia, pastiche, apropriações, citações, paráfrases para montar sua trama,
lançando um novo olhar não somente sobre a sociedade contemporânea, como também sobre alguns
elementos estruturais já consagrados pelo cinema. (GOMES; SANTOS, 2007). Nesta pesquisa, o objetivo
foi analisar esta nova produção de vilão proposta pela animação Shrek, com o intuito de verificar o que ela
nos conta sobre nós mesmos.

Ao discutir sobre a construção de personagens, Almeida (1994, p. 86) relata que

...um personagem é uma criação artística, em literatura, em cinema, complexa
como um ser humano, com emoções visíveis ou não em seu rosto, mãos, corpo,
no modo de andar, com expressões sutis ou propositalmente claras,
imprevisíveis. Num personagem, um pequeno detalhe de expressão facial pode
significar muitas coisas, detalhe que a câmera vai captar no todo do seu corpo.

Neste sentido, buscou-se interpretar a produção do Lord Farquaad a partir dos seguintes aspectos: a voz e
suas intenções comunicativas; a linguagem corporal e os elementos fílmicos relacionados a câmera
(enquadramento, tipos de plano, os ângulos de filmagem e movimentos da câmera). Foi utilizada a
classificação e as definições de Martin (2005) para a subdivisão dos componentes cinematográficos.

Após a análise da expressividade e dos elementos cinematográficos que compunham as cenas do vilão
Farquaad, verificou-se que sua construção fundamentou-se em dois aspectos: uma desvirtude -
considerada a ausência da virtude, um pecado, um defeito, um vício - e uma fragilidade humana, que seria
uma debilidade, fraqueza, uma instabilidade. Este fato reforça a ideia de que a construção destes
personagens, segundo a concepção do estúdio da Dreamworks, está baseada em valores morais da
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sociedade e que estes vêm se transformando com o passar dos anos. Ao observar os parâmetros acima
descritos, apontou-se como desvirtude do Lord a soberba, e sua fragilidade a busca pela perfeição.

Quanto a voz, o trecho fílmico (00:22:40-00:22:17) utilizado para analisá-la acontece no palácio de
Farquaad, durante um torneio que este promove para encontrar um soldado que salve Fiona. Ao analisar
este parâmetro na voz do Lord, observou-se que a marca vocal deste vilão é “imponente”. A imponência
do primeiro vilão da quadrilogia Shrek nos é expressa através dos recursos vocais utilizados pelo dublador,
sendo observados os seguintes dados vocais: tipo de voz fluida, com pitch grave, loudness adequada, voz
projetada, velocidade de fala adequada a lentificada e entonação marcada, com curvas descendentes.

A articulação destes parâmetros vocais nos remete a nobreza de Lord Farquaad, bem como a sua soberba.
Por sentir-se superior aos seus súditos, ele apresenta uma voz carregada de superioridade. Segundo Fishe
(1975) este tipo de voz representa o poder, a autoridade, que simboliza as vozes de reis, rainhas ou
guerreiros, o que é compatível ao papel do personagem.

O tipo de voz fluida, o pitch grave e a velocidade de fala adequada a lentificada são atributos da voz de
Farquaad que também foram citados na pesquisa de Colnago (2002) que analisou as vozes de
personagens heróis e vilões de Clássicos da Disney. Neste mesmo estudo, a autora relata que o uso de
pitch grave está associada a intimidação típica de vilões, enquanto que a voz fluida tem a proposta de
conferir sensualidade ao falante e passa sedução ao ouvinte. A pesquisadora expõe ainda que a velocidade
de fala lentificada também está associada ao encanto sedutor do personagem, bem como ao caráter
irônico de sua narrativa.

Já o uso da entonação marcada, com curvas descendentes é uma característica verificada na voz do Lord.
Segundo Feijó (2003), a melodia com curvas descendentes indicam final de emissão, ou conclusão de
pensamento, também sendo usada em assuntos sérios ou tristes. Neste personagem, há uma frequência
no uso deste tipo de inflexão, o que sugere que esta entonação é utilizada para favorecer o papel do
personagem, “vilanizando” as cenas.

“Alguns de vocês podem morrer, mas é um sacrifício que EU estou disposto a
fazer.” (Transcrição da fala do Lord Farquaad).

Nesta mesma cena, a soberba do personagem é representada quando o Lord fala a frase transcrita acima.
Ao falar a palavra “Eu”, ele dá uma pausa antes deste pronome e o pronuncia lentamente, num tom agudo
e levemente com o volume mais alto, com o intuito de demonstrar que ele é mais importante que seus
súditos. Ao observamos sua expressão corporal neste momento, pode-se notar que para corroborar com o
seu sentimento de superioridade, sua cabeça inclina-se para cima, seu tronco se projeta para frente e a
sua mão esquerda vai em direção ao peito, com os dedos separados, favorecendo a proposta citada
anteriormente.

Os elementos fílmicos utilizados nesta parte do filme, também legitimam a desvirtude do vilão de Shrek.
No enquadramento, observou-se que este é feito de baixo para cima, com Shrek de costas, com desfoque
no burro, mostrando o exército do Lord à sua frente em posição superior ao protagonista. Este tipo de
enquadramento tem como proposta revelar a relação de poder entre o vilão (superior) e Shrek (inferior),
bem como a possível fragilidade do herói frente ao número de soldados a sua frente. Logo em seguida, há
um enquadramento que destaca Farquaad, visto que este personagem fica no centro da tela, em frente
aos seus dois soldados, destacando o seu controle da situação. Para Martin (2005), este elemento
cinematográfico faz parte da função criadora da câmera em transformar algo material em artística. Na
decupagem descrita, os enquadramentos trazem a dicotomia de poder entre Shrek e Farquaad,
destacando a nobreza do vilão que corrobora com o seu papel na animação.

O plano de filmagem utilizado neste evento também enfatiza a soberba do vilão e sua posição social. Na
sequência de cenas, verificou-se o uso do plano geral, e em seguida, o plano geral médio. Para Mourão
(2002) a montagem de planos em uma mesma cena é utilizada para que se dê a disponibilidade de

Pág.5/10



comentar a cena. Propõe-se que o uso inicial do plano geral possibilita ao espectador a ambientação deste
na cena, estabelecendo a conexão entre o protagonista e seu antagônico (MERCADO, 2011). Este plano dá
ao espectador a dimensão de poder político e econômico do vilão, ao expô-lo num plano mais elevado que
Shrek, além de trazer elementos que compõe o cenário que destacam o seu caráter nobre. Logo após
expor esta característica do vilão, há o plano geral médio, que tem como particularidade, mostrar a
linguagem corporal, expressão facial e a área circundante, para apresentar um ponto narrativo
(MERCADO, 2011), que neste caso, é a soberba de Farquaad.

Ainda neste contexto fílmico, ao considerar o movimento de câmera, há o travelling para frente e em
seguida, verticalmente para cima, que para Mercado (2011), tem a proposta de favorecer o caráter nobre
do personagem, sua superioridade. Segundo Martin (2005), o movimento da câmera tem o poder de criar
realidade fílmica, nos transmitindo o ponto de vista do diretor. Este dado fundamenta a sintonia da
produção cinematográfica com o papel do personagem, em favorecer esta desvirtude.

O ângulo de filmagem também foi um fator estudado. Quando se dá destaque a imagem do vilão, nota-se
que o ângulo utilizado é o contra-plongée. O uso dele tem como objetivo crescer o personagem para
passar a ideia de superioridade, exaltação e triunfo (Martin, 2005). Este aspecto é observado em quase
todas as cenas deste vilão com a proposta do diretor em provocar no espectador o papel do personagem,
bem como sua personalidade/vício.

Segundo Mourão (2002) a partir das novas tecnologias desenvolvem-se os recursos para se praticar e criar
essas novas formas de realismo, ou, se quisermos, de realidades, reafirmando que o cinema é uma forma
de expressão, um cinema de ideias. Lord Farquaad, através da construção fílmica imbuídas de códigos
culturais, traz uma reflexão da sociedade contemporânea que, a partir da sua decodificação, nos possibilita
‘enxergar’ o outro, quem somos.

A fragilidade humana ressaltada na construção de Farquaad é a busca pela perfeição. Este atributo, não
observado nos vilões dos desenhos tradicionais da Disney, aponta para um ser humano multifacetado, que
não se enquadra na dualidade “bem e mal”; uma crítica à construção de padrão humano e moral milenar
que por si só não se sustenta na vida real.

“Quer ser a noiva perfeita, para o noivo perfeito”

Ao nos depararmos com a construção das cenas que abordam a fraqueza humana do Lord Farquaad, vê-se
uma transformação em todos os aspectos analisados (paralinguagem, linguagem corporal e composição
dos elementos cinematográficos), com o intuito de favorecer esta característica. A fala acima é do vilão ao
encontrar Fiona pela primeira vez (1:06:36-1:08:30). Nesta situação, a voz do vilão é considerada como
“eufórica”, o que corrobora com o momento do filme, em que ele pede a mão da princesa em casamento.
A euforia é revelada através do tipo de voz levemente soproso, pitch agudizado, loudness adequada,
velocidade de fala acelerada e entonação com curvas ascendentes. Este padrão vocal, segundo Feijó
(2003), está vinculado a situações de alegria e entusiasmo, o que se alinha ao que a cena quer mostrar.
Desse modo, a construção da imagem e a construção vocal dos personagens estão formando um
amálgama.

No contexto da animação, esta construção manifesta um diferente aspecto do vilão, fornecendo-nos um
novo olhar para este tipo de personagem. A Dreamworks traz uma releitura contemporânea da vilania dos
contos de fadas tradicionais uma vez que nestes, os arqui-inimigos dos heróis não possuíam nenhuma
bondade em sua construção - por ter uma composição má em sua essência - enquanto que na releitura,
eles são produzidos com alguma característica de debilidade humana, o que provoca em nós uma
identificação com o personagem. Sendo assim, a fraqueza do Lord Farquaad é a busca incansável pela
perfeição, que pode ser percebida em algumas cenas, assim como observado na fala supracitada.

Sugere-se que a relação desta fragilidade com o personagem vilão da animação é uma crítica reflexiva aos
valores da sociedade capitalista presente, que promovem a busca pela perfeição em todos os âmbitos;

Pág.6/10



aparência, sucesso financeiro, relacionamentos perfeitos, dentre outros. Para Debord (2003) este fato é
um reflexo de uma sociedade que representa, que não vive em si. É a sociedade do espetáculo, fruto da
produção e do consumo da sociedade pós-moderna. Contudo a própria quadrilogia, que propõe uma crítica
a Disney, é um produto de consumo, visto que ela também estimula esta prática através dos objetos que
são produzidos a partir da animação, como brinquedos, jogos, materiais decorativos para casa, dentre
outros.

A linguagem corporal do vilão também revela a sua fragilidade humana. No momento em que ele encontra
a sua princesa (1:06:36-1:08:30), que lhe é idônea, o Lord cai aos seus pés ajoelhado, um gesto de
reverência e devoção a bela amada, ato que ele faz por acreditar que com ela conseguirá a perfeição tão
desejada. Os seus braços vão em direção ao da princesa e este busca contato visual para lhe pedir em
casamento. Esta ação acontece em sincronia com a proposta feita pelo personagem: “Quer ser a noiva
perfeita, para o noivo perfeito”. A fraqueza do vilão em buscar a perfeição incansavelmente, provoca-lhe
uma mudança de comportamento significativa. Essa perfeição é apontada pela beleza física de Fiona, uma
crítica a preocupação contemporânea pela boa aparência física.

Na primeira cena do vilão no filme (15:58-20:09) é abordado um tema atual; os programas de
relacionamentos (sites, programas de televisão...). Lord Farquaad, como vilão, encontra uma solução
rápida para solucionar dois dos seus problemas através deste recurso: a busca pelo reino perfeito e uma
parceira que seja tão perfeita quanto ele. A reprodução deste elemento cultural na animação discute a
falta de tempo dos sujeitos contemporâneos, a inserção da mídia (representada pelo Espelho Mágico) no
âmbito amoroso e seu papel na resolução das situações diárias do vilão. Para Gomes e Santos (2007) a
função do Espelho nesta cena é representar a mídia e a sua composição na realidade social multifacetada,
sendo um fator decisivo na alteração do funcionamento e características das identidades e valores sociais.

Sob o aspecto de relacionamento, este trecho analisado traz uma reflexão sobre as resoluções humanas
na pós-modernidade, e suas soluções fluídas. De acordo com Bauman (2001) este fato se dá pelas
mutações que vem ocorrendo na sociedade moderna, nos diversos âmbitos (trabalho, família e
comunidade), no qual o tempo e o espaço deixam de serem concretos e absolutos para serem líquidos e
relativos.

Quanto aos elementos fílmicos, o impacto da aparência física da princesa no vilão, produzindo sua
fragilidade, é destacado na cena do espelho, através do enquadramento. Neste, o Lord está em primeiro
plano e, em segundo, seus soldados que compõem o cenário. Nota-se ainda que o personagem está
centralizado no frame, com a iluminação focada nele, com destaque para a sua face e a sua mão
enumerando o número que representa o de Fiona.

O jogo de planos utilizados nesta mesma situação apresenta de forma clara a suavização na composição
do vilão, uma vez que nesta releitura dos contos de fadas tradicionais, ele apresenta inquietações e
incertezas, como indivíduos inseridos na sociedade contemporânea. Este elemento humano do
personagem nos é transmitido quando o Lord, ao ter que optar entre as três princesas, fica indeciso, o que
lhe provoca uma inquietação. O plano médio seguido do plano close up é o utilizado nesta ocasião. Esta
construção, segundo Mercado (2011), favorece a percepção da linguagem corporal e facial do
personagem, destacando a emoção sentida por ele, enquanto que o close up é utilizado para promover a
intenção emocional do vilão no público.

Outro ponto importante destacado no plano médio é a possibilidade de discutir o relacionamento entre os
personagens em cena (Mercado, 2011). Nota-se que no momento de indecisão de Farquaad há interação
dele com seus soldados, uma vez que estes têm a possibilidade de sugerir-lhe a escolha, sem qualquer
austeridade do chefe. Neste período do filme, a fragilidade do vilão o torna mais próximo dos seus súditos,
que também passam por dúvidas e incertezas. Para Fischer (2001) a televisão tem papel importante não
somente na formação das pessoas, como na própria constituição do sujeito contemporâneo, uma vez que
produz e circula significados e sentidos. Assim sendo, este jogo de planos tem como proposta provocar no
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espectador uma inquietação do padrão esperado para a vilania, nos remetendo à nossas próprias
inquietações e nos fazendo refletir sobre as multifaces deste vilão, quem nem sempre é mal.

Quanto ao movimento de câmera, quando o vilão escolhe a princesa Fiona há um travelling para frente, de
cima para baixo, que tem como propósito realçar dramaticamente a composição cinematográfica, segundo
Martin (2005), destacando a possível concretização dos planos do Lord. Neste tempo do filme, há um
destaque para a sua alegria e em seguida, o retorno da imagem de vilania do personagem, quando este
demonstra em sua expressão facial a perspicácia. Aqui se vê a relação da fragilidade do Lord com a sua
desvirtude. A busca incansável pela perfeição gera nele a soberba a cada momento que ele alcança
parcialmente seus objetivos. Para Silverstone (2005), a mídia é um importante instrumento de mediação
na transmissão de significados para o espectador. Portanto, a partir da construção do movimento de
câmera do vilão Farquaad neste período, há uma análise reflexiva dos valores sociais e morais de uma
sociedade que vive artificialmente o ideário de perfeição física, econômica e social.

O ângulo de filmagem em consonância ao movimento de câmera é outro aspecto que favorece a
construção da debilidade do personagem. Neste trecho do filme, nota-se a utilização do ângulo plongée no
momento referente ao início da aparição da fragilidade humana do vilão. A utilização deste ângulo neste
tempo da animação tem um caráter simbólico, uma vez que está relacionada a, de acordo com Martin
(2005), apresentar o personagem como moralmente inferior. Em relação ao Lord, esta ação da câmera
tem como proposta humanizá-lo, desconstruindo o seu papel nobre e maléfico, para que se note a
semelhança dele com o espectador e seus anseios pessoais. Outro aspecto de vista é que o plongée
desfavorece a estatura física do vilão, diminuindo-o. Uma interpretação cabível é que estes dois atos têm o
caráter de desacreditar os seus valores pessoais como o destacado aqui: a busca exaustiva pela perfeição.

Considerações

Ao vislumbrar a vilania representada na primeira animação pelo Lord Farquaad, pensamos ser possível a
alunos e professores, imersos na linguagem cinematográfica, interpretar a variedade de elementos
socioculturais importantes para reflexão sobre a sociedade contemporânea, como os padrões de beleza
que nos é imposto, a multiface do ser humano, o consumo e os relacionamentos fluídos.

Esta nova construção dos vilões sob o olhar da cultura contemporânea demonstra que esta é um produção
cultural que permite contribuições para a educação, uma vez que ela reproduz elementos da sociedade.
Uma das reflexões possíveis a partir deste objeto de estudo é que o papel da vilania aponta para os
personagens da vida real, com desvirtudes e fragilidades; seres imperfeitos, uma crítica direta aos contos
tradicionais que reverberavam esta ideia. Através da produção dos vilões de Shrek, conclui-se que o ideal
não se concretiza.

Uma importante consideração ao relacionar educação e cinema é a importância de nós, professores,
olharmos para o cinema com uma visão dilatada, aberto a diversidade de possibilidades que ele nos
proporciona de ver o mundo, de nos orientar na formação dos alunos, e assim, provocar transformações
reais para a sociedade.
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