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RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso tem o intuito de analisar o conceito de

grotesco, seus efeitos e funções aplicados a narrativa audiovisual de animação O

Estranho Mundo de Jack, idealizada e produzida por Tim Burton. Por meio da

investigação da construção imagética dos mundos possíveis da obra, principalmente,

dos aspectos plásticos dos personagens e mobiliário, constata-se a efetiva construção do

grotesco no filme.

Palavras-chave: grotesco – corpo – imagem – O Estranho Mundo de Jack
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INTRODUÇÃO

O cinema, enquanto forma de expressão, é a união de outros formatos artísticos

com o suporte tecnológico inventado pelos irmãos Lumiére. E, como resultado, os

aspectos que cativam o espectador compõem um leque bastante variados de opções. A

estrutura da história, por exemplo, como é defendida por Marc Vernet1 - erro a cometer

– erro cometido – fato a punir – processo punitivo – benefício realizado – em uma

narrativa audiovisual nem sempre é o aspecto que mais cativa o espectador e por isso,

não é necessariamente o porquê de se apreciar uma obra. Esse é o caso de Burton.

Talvez por ter começado a carreira como animador (desenhista) da Disney, o destaque

de suas obras pode ser percebido em outros aspectos.

De acordo com Vernet2 um objeto representado numa narrativa cinematográfica,

na extensa maioria dos casos, não é a pura representação do mesmo, normalmente há

um discurso implícito à mostração, este é o trem na qual a vítima será assasinada, por

exemplo. A maneira com que se constrói uma narrativa implica na utilização de um

discurso. O objeto em si também já é um discurso, no contexto social em que se

encontra, possui formas de ser construído e utilizado que impregnam nele significados

específicos. Significados que auxiliarão o diretor a programar – combinado com muito

outros recursos - os efeitos do seu filme, pela utilização desse ou daquele objeto na

forma que ele é percebido pela sociedade ou distorcendo-a. Em O Estranho Mundo de

Jack a relação entre o discurso e a construção imagética do mundo possível3 em que

ocorre a narrativa, merece um destaque especial.

Tomemos o próprio Jack como exemplo, um boneco humanóide, mas cujos

membros são muito finos e longos, lembrando os de um aracnídeo; suas cores são preto

1 AUMONT, Jaques e Outros. 1995, Cap 3.
2 AUMONT, Jaques e Outros. 1995, Cap 3.
3 Como é concebido por Goodman.
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e branco com pouquíssimas nuances de cinza; ele não possui olhos, somente órbitas

vazadas. Quando seu cachorro fantasma – Zero- pede para brincar, Jack tira uma de

suas próprias costelas e a joga para ele buscá-la (afinal ele é um esqueleto4). As

qualidades físicas fazem parte da construção imagética do personagem; a cena é uma

situação ilustrativa de o quanto essas características fazem, nesse universo, parte da

norma vigente. Essas não são características comuns ditas como “normais” dentro da

realidade do espectador, mas por causa do “acordo de cavalheiros” entre a obra e o

apreciador, através do qual se pressupõe que as mesmas operarão dentro de uma lógica

própria e verossímil, elas não causam o mais completo estranhamento, sendo aceitas por

ele pelo tempo que durar a fruição da obra.

Porém esse estranhamento causado pela falta de uma ilusão de realidade pode

ser, além de uma mera conseqüência da imagem ou situação narrada, um recurso de

provocação, utilizado para incitar a reflexão no espectador. Característica de grande

relevância na construção do grotesco para Mikhail Bakhtin.

O aparecimento e aplicação do termo grotesco aplicado a arte tem recebido

diferentes conotações nos diferentes períodos. Apesar do surgimento do termo ser

datado do fim do século XV, é possível encontrar exemplos de grotesco ainda na

Antiguidade. A reflexão desenvolvida sobre o termo ainda não chegou a um consenso

sobre qual a exata função estética dele. Seria um gênero? Um estilo? As fronteiras entre

o grotesco, gótico, fantástico e outros são muitas vezes nublados, de tal modo que seria

mais fácil dizer que existem regiões de interseção do que fronteiras muito bem

delimitadas e que apesar de um possuir características que não estão contidas no outro, é

imprescindível contar com as qualidades presentes nas regiões de interseção, sob pena

de se basear numa definição incompleta.

4 Burton brinca com isso até mesmo no nome do personagem, Jack Skellington. Sendo Skellington uma
deturpação da palavra esqueleto, em inglês, skeleton.
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Classificado inicialmente como reação à estética do belo, o grotesco, se

consolidou enquanto movimento estético próprio e hoje, perdeu inclusive um pouco de

sua característica contestação aos padrões estéticos e de comportamento para ser

utilizado, mais comumente, por seus efeitos, ou seja, pelo choque visual, provocando

incômodo, nojo, medo ou o riso de escárnio.

Tim Burton faz parte de uma geração (a quase totalidade de suas obras se

concentram depois de 1980) que não opera exclusivamente sob a ditadura da estética do

belo. Sim, essa continua sendo a estética de maior aceitação, mas outras formas de

representação já não eram marginais quando este começou a trabalhar. O diferencial

dele está em não usar o grotesco como uma ferramenta do óbvio, nem para a

contestação social, nem enquanto programação de efeitos, pura e simplesmente pelo

efeito em si. No caso de O Estranho Mundo de Jack, Burton se utilizado do grotesco

para criar um mundo. Uma fábula às avessas, na qual aqueles que normalmente seriam

os vilões da história (bruxas, goblins, vampiros) são tratados com naturalidade.

Retornando a definição de grotesco defendida por Bakhtin: aquilo que rebaixa conceitos

excessivamente idealizados, questionando o seu real significado e importância.

Vale lembrar aqui também, algumas opções metodológicas. Esta obra é uma

produção de Tim Burton com os estúdios Disney, o que trás algumas conseqüências à

apreciação e análise da mesma: O público alvo são crianças, cujo horizonte de

expectativa5 com relação principalmente à representação pictórica do grotesco,

especificamente aos seus efeitos de choque, repulsa e horror; por mais que venham se

expandindo, por conta das produções de animação atuais, seja através de filmes, games,

histórias em quadrinhos e narrativas seriadas audiovisuais; jamais serão equivalentes ao

de um adulto.

5 Na concepção de Jauss.
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Ressalto, portanto que o nível de “tolerância” com que trabalharei é o horizonte

infanto-juvenil. O que, se por um lado, impede um extremismo na construção dos

efeitos de choque, repulsa e horror no grotesco, por outro é muito permissivo, quanto a

recursos pictóricos como a simplificação ou recursos literários como a economia

narrativa. Por conta da limitação desse mesmo horizonte de expectativa infantil com

relação a conceitos, ideais e sistematizações bem fundamentadas, as minhas conclusões

compreendendo os efeitos e funções do grotesco na obra em questão, enfocarão o

horizonte adulto.
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O GROTESCO

GENESIS DO CONCEITO

No fim do século XV, escavações realizadas no porão do palácio de Nero, nos

subterrâneos das Termas de Tito e em outras localidades da Itália encontraram

ambientes decorados com estranhos ornamentos, que se caracterizavam pela conjunção

inusitada de formas humanas, animais e vegetais. A esses ornamentos foi dado o

adjetivo de grotesco, ou seja, provenientes de ou relacionados à grotta, palavra italiana

cuja tradução se aproxima das palavras portuguesas gruta ou porão.

As descobertas das escavações foram alvo do deslumbramento da comunidade

de artistas e cultos do fim do século XV e é atribuído a elas o primeiro registro do uso

do termo grotesco. No entanto Mikhail Bakhtin6 defende que o conceito, de seres

híbridos, era altamente difundido na cultura popular da Idade Média. Através de contos,

lendas, costumes e de representações artísticas, que se materializavam, inclusive,

durante festividades como o carnaval. As quais tinham a função de inverter a ordem

vigente; seja das relações de poder, da boa educação ou outra qualquer. E do qual se

pode traçar parte das origens na mitologia grega.

O fim do século XV coincide com o início da Renascença, momento histórico

em que ocorreu uma série de mudanças de valores. Foi a partir da difusão dos ideais

Renascentistas de, por exemplo, valorização do homem como ápice da criação, de ter

um corpo de dimensões perfeitas, e de ser possuidor de consciência, que a sociedade

ocidental tendeu gradualmente ao abandono das superstições primitivas de então. Nas

artes estas mudanças foram representadas em extremada exatidão, simetria e harmonia,

enquadradas como sinônimo de belo.

6 BAKTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento – O Contexto de François
Rabelais. 1993.
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A ideologia renascentista defendia essas qualidades como sendo pertencentes

aos padrões da Antiguidade Clássica (Grega e Romana) e buscavam um retorno à

mesma. A “antiguidade” dos ornamentos até permitiu que fossem valorizados, mas por

pouco tempo. A divulgação por Vasari7, no século XVI, da crítica de um famoso

arquiteto e engenheiro romano Marcos Vitrúvio Polião8, na qual ele julgava os

ornamentos, “monstros, em lugar de representações naturais e verdadeiras9”, foi o

necessário para que se começasse a depreciar a categoria estética.

Entretanto o que provoca uma grande resistência ao grotesco nessa época é o

fato de que nas artes – enquanto criação humana voltada para o estímulo dos sentidos,

da emoção e a descoberta do prazer estético – se buscava tratar somente os aspectos

elevados do ser, do corpo e das práticas sociais – como atitudes dignas e expressões

brandas – associando “um belo”, idealizado e padronizado pelas academias, ao conceito

de “bom” em oposição a tudo que se podia classificar como “mau”, (desestabilizadores

da ordem correta) por pura diferenciação.

Por outro lado, para Bakhtin o grotesco se propõe a revelar o mundo invertendo

funções: ao invés da linguagem rebuscada, são empregados jargões da cultura popular e

injúrias; em lugar de corpos com dimensões perfeitas, recorre-se a personagens com

deformações físicas, ou à corpos híbridos; é constante a utilização da hipérbole,

principalmente quando relacionada aos flúidos corporais – suor, saliva, urina, fezes,

esperma, sangue, vômito –, aos atos de produção dos flúidos e aos órgãos, cavidades ou

protuberâncias, por onde os fluidos saem do interior do corpo para o mundo exterior

(barriga, pênis, nariz, boca e bunda).

7 Giorgio Vasari (1511 - 1574) – Pintor e arquiteto italiano.
8 Em latim Marcus Vitruvius Pollio (século I a. C.) – Os seus padrões de proporções e os seus princípios
arquiteturais - utilitas, venustas e firmitas (utilidade, beleza e solidez) -, inauguraram a base da
Arquitetura clássica. Uma passagem de seu De Architectura inspirou Leonardo da Vinci a desenhar O
Homem Vitruviano.
9 SODRÉ, 2002, pág. 29.
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Todas essas excrescências e orifícios caracterizam-se pelo fato de

que são o lugar onde se ultrapassam as fronteiras entre dois corpos e

entre o corpo e o mundo, onde se efetuam as trocas e as orientações

recíprocas. Por isso os principais acontecimentos que afetam o corpo

grotesco, os atos do drama corporal – o comer, o beber, as

necessidades naturais (e outras excreções: transpiração, humor

nasal, etc.), a cópula, a gravidez, o parto, o crescimento, a velhice,

as doenças, a morte, a mutilação, o desmembramento, a absorção

por um outro corpo – efetuam-se nos limites do corpo e do mundo ou

nas do corpo antigo e do novo; em todos esses acontecimentos do

drama corporal, o começo e o fim da vida são indissoluvelmente

imbricados. (BAKHTIN, 1993. p.277)

O corpo grotesco é aberto, inacabado, é o processo de transição entre o velho e o

novo, mostrando-se através do bicorpo, que conjunta o primeiro, que morre por/se

transforma em/dá luz ao segundo corpo; ele relembra a relação do homem com o

cósmico, não só porque explicita a transitoriedade de cada ser isolado, mas também por

reforçar esse ciclo de renovação, do qual deriva a imortalidade histórica da

Humanidade, e tira da morte o peso do fim, incluindo-a, como parte necessária, no

processo de evolução do mundo.

A ligação do corpo grotesco com o mundo é apontada também pela incorporação

de elementos exteriores ao corpo deles (seres híbridos), reintroduzindo a idéia

aristotélica de que a vida (assim como o homem) é formada pelos quatro elementos da

natureza: terra, fogo, água e ar.

Não é descartada a possibilidade do emprego de imagens grotescas para incitar o

medo e tentar manter a parcela ignorante da população presa a sua inércia reflexiva.
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Mas a proposta do grotesco é de revelar e libertar. Rebaixa-se o elevado social, para

confrontá-lo com o elevado filosófico: qual a importância de um rei, se este é formado

pelos mesmos elementos que um burro? De que vale a castidade, se a reprodução é

condição para a sobrevivência da humanidade? A instabilidade criada pelo grotesco,

como se pode perceber não busca valorizar essa instabilidade em si, e sim incitar à

reflexão. E reflexões essenciais ao ser, abrangendo questões como vida, morte e a

existência, que além de serem debatidas pela filosofia, são parte da razão da existência

das religiões.

Característica que torna praticamente lógico o emprego dos motivos – da

religião oficial de toda a Europa, até meados do século XVI10 – do catolicismo na

construção de obras grotescas. Como o tríptico Jardim das Delícias (abaixo) de

Jheronimus Bosch (1450-1516)11, no qual a representação da esquerda trata da criação e

foi nomeada de Paraíso Terrestre; a do centro é chamada de Primeiras Delícias (ou O

Homem Antes do Dilúvio) e debate o pecado; e a da direita recria o dia do juízo final (a

segunda destruição do mundo, mas pelo fogo), sendo intitulada de Inferno Musical.

10 Quando de inicia a Reforma Protestante.
11 Considerado renascentista, mas que viveu numa época de transição, demonstrada claramente pela forte
influência do traço medieval em suas obras.
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O fato de Bosch ser um católico fervoroso (membro da Ilustre Irmandade de

Nossa Senhora, na Holanda) também contribui para a reincidência desses motivos em

toda extensão da obra dele. Apesar de o grotesco denotar uma clara influência da

mitologia pagã (ainda forte na cultura popular medieval), dada pela presença e

variedade infinitamente maior de seres híbridos nessa última, levando Bosch a sofrer

insinuações de tratar de motivos alquímicos e heréticos, mas nada grave o suficiente

para comprometer a sua efetividade.

Um olhar mais detalhado a este quadro, principalmente no Inferno Musical,

permite encontrar a característica que mais causa estranheza no apreciador e que pontua

uma diferença entre o estilo grotesco e o fantástico ou o surrealismo. Usarei aqui uma

palavra inglesa por acreditar que ela melhor traduz o fenômeno, do displacement.

Fenômeno este que se dá quando elementos da obra em questão destoam entre si,

necessariamente causando um desconforto no espectador. Como é o caso do Jardim das

Delícias, cujos seres representados estão num reino de horrores, torturando ou sendo

torturados; num paraíso do êxtase e do pecado; ou participando da Criação, mas seus

rostos expressam pouca ou nenhuma emoção.

A família de pintores

Brüghel, (constituída por três

gerações, todos de alcunha Pieter

Brüghel) além de motivos

mitológicos buscou recriar uma

realidade grotesca na qual se

concentravam nas deformidades

dos seres e da sociedade humana.
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Pieter Brügel12, o Jovem (1564-1638) também ficou conhecido como “Brügel dos

Infernos” por deformar tantos os seres humanos, que estes pareciam demônios. Mais

uma vez enfatizando a ambigüidade que possuem os corpos grotescos.

Contudo apesar da sobriedade com que estes artistas trabalharam o grotesco,

outros escolheram desenvolver uma série de efeitos ligados à comédia. Que para

Bakhtin é o principal efeito desse estilo. Quando critica a teoria do livro História da

sátira grotesca, do pesquisador alemão Schneegans:

Como exemplo de cômico grotesco, enfim, o autor cita imagens de

Rabelais, as frases de frei Jean afirmando que “só a sombra do

campanário de uma abadia já é fecunda” e que o hábito monacal

pode restituir a um cão a sua virilidade perdida, e o projeto de

Panurge de construir a muralha de Paris com órgãos genitais.

(BAKHTIN, 1993. p. 266)

Schneegans defende que o cômico é construído pelo contraste de sentimentos

entre a satisfação e insatisfação. E que no caso de Rabelais o sentimento de insatisfação

vem de ser a imagem a imagem impossível e inverossímil, porém reconhecendo o

recurso da metáfora hiperbólica, tem-se uma dupla satisfação, a de ver no exagero a

denúncia da imoralidade e hipocrisia praticada por integrantes da igreja e da penitência

dada a eles por sua redução à caricatura e ao ridículo.

Para Bakhtin a classificação de Schneegans do grotesco a um mero exagero do

negativo13, que intenciona somente a sátira, sem a qual não há grotesco é uma análise

superficial. Ele discursa longamente reconhecendo a existência da denuncia e da sátira,

mas defendendo que estes não são os aspectos mais importantes das imagens. O

exacerbado foco dado aos órgãos reprodutores e ao ato sexual serve para relembrar ao

12 Os descendentes de Pieter Brüghel, o Velho, abandonaram o uso do ‘h’ no sobrenome.
13 Nichtseinsollendes ou aquilo que não deveria ser.
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espectador de que a imortalidade da humanidade é possível por causa do ciclo de

renovação dos seres e, portanto que não há nada mais forte ou importante para uma

sociedade que seus componentes. Por mais que o enfrentamento com estas questões

grandiosas, como: o firmamento, a eternidade e a morte; possa ser perturbador, ao

enfrentamento são dados o tom cômico e a materialização no rebaixado que vence o

medo com o riso.

Para Bakhtin o principal efeito do grotesco é o riso, mas necessariamente um

riso revelador. Tendo como objeto a obra de Rabelais, Bakhtin se concentra em discutir

e ambientar a cultura popular medieval e renascentista. Aqui ele encontra uma forte

relação com a commedia dell’arte, uma forma de teatro popular que se caracteriza pelo

uso da linguagem coloquial, predominando xingamentos e obscenidades e da

representação da vida cotidiana. O texto, contudo é improvisado; a estrutura da peça

(especificamente o estilo de representação) é, um dos elementos constituintes, que segue

um padrão e os personagens são sempre os mesmos: Colombina, Pantalone, Il Dottore,

Il Capitano, etc. Estes que Wolfgang Kayser classifica como “caricaturescamente

torcidos” realizados “num estilo excêntrico de movimento”14. A estranheza é

potencializada pelo uso de máscaras.

As máscaras, como é fácil compreender, servem de meio para aplicar

aos corpos humanos algo de animalesco: surgem assim narizes

enormes, embicados, aos quais corresponde um queixo pontiagudo,

enquanto a cabeça desponta mais atrás ainda, alongada, e na

maioria das vezes os traços ornitóideos se complementam em

excrescências com formas morcegais e agitados remígios de galo.

(KAYSER, 2003. p 43.)

14 KAYSER, 2003. p 43.
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E este mundo a deformação e o exagero eram organizados de forma a provocar o

riso na platéia.

CONTEXTO ATUAL

Analisando o grotesco na sociedade do final do século XX e início do XXI,

Muniz Sodré e Raquel Paiva, no livro O Império do Grotesco (Ed. Mauad, Rio de

Janeiro, 2002.), defendem a evolução dos significados abarcados por esse fenômeno. A

sua principal característica, porém, de desconstruir o excessivamente idealizado é

mantida. Pelo ridículo ou pela estranheza, pode fazer descer ao chão tudo aquilo que a

idéia eleva alto demais15.

Sempre associada ao disforme (conexões imperfeitas) e ao onírico

(conexões irreais), a palavra “grotesco” presta-se a transformações

metafóricas, que vão ampliando o seu sentido ao longo dos séculos.

De um substantivo com uso restrito à avaliação estética de obras-de-

arte, torna-se adjetivo a serviço do gosto generalizado, capaz de

qualificar – a partir da tensão entre o centro e a margem ou a partir

de um equilíbrio precário de formas – figuras da vida social como

discursos, roupas e comportamentos. (SODRÉ, 2002, pág. 30)

Muniz Sodré e Raquel Paiva tentam elevar o grotesco a uma categoria estética,

no entanto as fronteiras desse fenômeno com categorias há muito consolidadas, como a

comédia, são por demais nebulosas para que esse trabalho os acompanhe nessa defesa.

Menos que uma categoria estética, o grotesco poderia ser classificado como parte da

estruturação da obra, uma organização específica dos elementos componentes, relativo à

inversão de valores.

15 SODRÉ, 2002. p. 39.
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Eles propõem também o destrinchar do grotesco em quatro espécies (que

denominam de modalidades expressivas): Escatológica16, Teratológica, Chocante e

Crítica. Os dois primeiros são auto-explicativos; a chocante utiliza-se de elementos das

espécies anteriores para gerar exclusivamente um choque perceptivo superficial, com

fins predominantemente sensacionalistas17; a última espécie é a única que se atêm à

definição bakhtiniana de grotesco, a crítica busca induzir o espectador a uma reflexão

sobre a vida, em cada imagem ou em cada texto, há uma ponte direta entre a expressão

criadora e a existência cotidiana18.

Essa divisão ressuscita a crítica de Bakhtin a Schneegans, quando o primeiro

considera superficial a análise do segundo, no resumo do grotesco à sátira. Sodré e

Paiva não reincidem neste erro, mas reconhecem corretamente que das construções do

grotesco, algumas poderão visar somente à sátira e outra nem isto, buscando unicamente

o choque perceptivo superficial.

16 Sentido leigo, não teológico.
17 O exemplo escolhido pelos autores é o de programas da televisão brasileira, como Linha Direta ou Se
Liga Bocão.
18 SODRÉ, 2002. p. 72
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O OBJETO

O Estranho Mundo de Jack é uma animação no formato stop-motion, especificamente

um stop-motion que utiliza bonecos para criar os personagens e maquetes os cenários. A

técnica de animação em stop-motion consiste em destrinchar os movimentos para a

montagem da cena em poses, colocar os bonecos nestas poses e tirar fotos (com o

equipamento de filmagem) de cada uma delas.

Para criar a ilusão de um movimento fluido e contínuo, seja ele qual for, são

necessários vinte e quatro fotos por segundo de filme. Contudo a ilusão de movimento

não compartilha uma necessária construção da ilusão de realidade e quando digo

realidade, estou referindo-me ao mundo concreto que Aristóteles chamava de

‘substância primeira’ e que experimentamos através dos nossos cinco sentidos.

O universo da animação é uma criação humana e por isso, seu funcionamento

depende da boa execução das regras determinadas por seus progenitores. Por se

encaixar no domínio das artes o seu objetivo é o que Aristóteles chama de mimese, ou

seja, a imitação da realidade. Não uma imitação no intuito de ser a realidade, mas de

provocar naquele que aprecia uma obra os efeitos da mesma.

Os efeitos da realidade se dão através da aplicação de vários recursos e em

diferentes níveis de abstração – como, por exemplo, a sensação tátil de rugosidade ou a

idéia de vazio – passando pela possibilidade de incorporação de uma experiência

“vivida” por algum personagem. Durante a experiência estética, o próprio apreciador

vive (num plano imaginário/psicológico) sem viver (concretamente), absorvendo a

experiência do personagem sem sofrer todas as suas conseqüências, o que Aristóteles dá

o nome de katharsis.

No filme O Estranho Mundo de Jack, não é a sucessão de fatos o que cativa o

espectador. O aspecto mais explorado, no qual se pode perceber uma maior dedicação e
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cuidado por parte dos realizadores é a construção imagética dos personagens e do

mundo em que vivem.

CONTEXTO HISTÓRICO

O processo de construir a ilusão da realidade no universo da animação – seja ele

desenho, stop-motion, computação gráfica ou outro qualquer – de acordo com

Gombrich, tem suas raízes nas histórias humorísticas ilustradas de Rodolphe Töpffer.

Criadas no século XIX essas histórias ilustradas eram enquadradas como arte “menor”,

destinadas a adultos pouco cultos e principalmente crianças.

A condição de arte menor libertou esse formato das formalidades da arte

valorizada e produzida nas academias, favorecendo uma experimentação das formas de

representação que não eram permitidas às artes “sérias”. Daí a possibilidade da

ilustração humorística do séc. XIX, ser muito bem aplicada à representação dos mundos

dos contos infantis, fábulas, mitos e lendas, na sua demanda por padrões mais flexíveis

e fantasiosos.

Quando discorre sobre a grande aceitação das histórias ilustradas por parte do

público, Gombrich argumenta:

Atribuo a duas condições esse sucesso em criar a ilusão de vida, sem

qualquer ilusão de realidade: uma é a experiência de gerações de

artistas com o efeito de pinturas; outra é a disposição por parte do

público de aceitar o grotesco e o simplificado, em parte porque a

falta de elaboração garante a ausência de indicações contraditórias

(GOMBRICH, 1986. pág. 356).

A animação é uma concepção do século XX, resultado da conjunção de alguns

setores do campo das artes, entre eles a pintura. Começarei pela pintura por ser o
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domínio da mimese imagética. Pois acredito que aconteça na construção das imagens a

maior eficácia na provocação dos efeitos do grotesco. Na comparação entre descrições

escritas e representações pictóricas, entre a lenta construção imaginária de uma

descrição escrita e o confronto imediato da representação pictórica, acredito ser mais

eficaz a instantaneidade do choque visual.

As gerações de artistas (a que se refere Gombrich) transformaram não só as

formas de representação da realidade, mas também a sua fruição. Com o passar do

tempo, os diferentes movimentos artísticos acostumaram os olhos dos apreciadores ao

reconhecimento dos objetos nas suas representações. E as diferentes técnicas de

construção da mimese estabeleceram as regras de funcionamento das artes: os recursos

pelos quais se é possível fazer reconhecer no espectador aquilo que se quer representar e

provocar os seus efeitos, mesmo que essas representações não busquem uma imitação

nos seus mínimos detalhes.

Um dos recursos responsáveis pela evolução nas técnicas de construção da

mimese aplicada à pintura, e que se tornou uma característica intrínseca ao universo da

animação, é o da simplificação.

Fig. A Fig.B
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Enquanto reflete sobre o uso da simplificação como recurso aplicado à pintura,

Gombrich diz que “muito pode ser omitido em vista da disposição do observador de

entender o pintor” e, além disso, “uma vez estabelecidos os necessários contextos

mentais entre os observadores a inclusão minuciosa de todas as sugestões ou indicações

seria não só uma redundância, mas um estorvo”19.

Se compararmos a figura A20 com a figura B21, dispostas na página anterior é

possível entender porque a falta de elaboração garante a ausência de indicações

contraditórias. O excesso de detalhes na figura A faz com que o espectador busque

muitas semelhanças entre o objeto real e a sua imitação, o que sempre acarretará na

descoberta de traços não tão semelhantes e conseqüentes julgamentos depreciativos

como “é boa, mas não está perfeita”. Já a simplicidade da figura B se faz valer das

equivalências, se utiliza somente dos traços e das formas que despertem a lembrança

daquilo que se quer representar, sem se preocupar em criar a ilusão de realidade.

Obviamente as equivalências podem ser (e são) utilizadas também para gerar a ilusão de

realidade, mas este seguramente não é o foco deste trabalho (figura B).

Ponderando sobre as características da caricatura, Gombrich levanta

considerações sobre semelhança e equivalência. A exatidão na semelhança - qualidade

que seria de se imaginar a mais indicada para valorar as versões pictográficas de nossa

realidade - não é o que consagra uma boa representação. Se esta fosse a questão, a

fotografia teria, há muito substituído a pintura e o desenho na qualidade de “arte maior”

e o que vemos é algo diferente.

A fotografia, enquanto mero “congelamento perfeito” de um instante de um

determinado objeto, muitas vezes é avaliada como insípida, sem muito valor artístico.

19 GOMBRICH, 1986. pag 352-353.
20 Detalhe da pintura “River Landscape with Boar Hunt”, de Joos de Momper, do ano de 1610. (Fonte:
www.rijksmuseum.nl)
21 Detalhe de uma imagem de um tutorial de criação de paisagens utilizando o programa 3dsmax. (Fonte:
http://digital-tutorial.blogspot.com)
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Ao mesmo tempo em que pinturas e desenhos que não recriam com tanta precisão

pessoas, objetos ou situações são apreciados com grande estima.

É com esse questionamento que Gombrich chega à equivalência, conceito

através do qual se assume a utilização de recursos técnicos para imitar aquilo que se

quer representar. Com a equivalência o artista admite que a sua obra não é a realidade e

que está fazendo uso de artifícios para criar algo parecido com ela, ou melhor, a sua

versão de uma parte da realidade.

Numa apreciação do filme, por exemplo, o espectador normalmente não vê a

diferença de tamanhos entre os bonecos ou pedaços de papelão branco hiper-expostos, e

fora de foco, mas tem a ilusão da distância entre os personagens e dos feixes de luz que

passam por entre os galhos das árvores.

Todas as descobertas artísticas são descobertas não de semelhanças,

mas de equivalências que nos permitem ver a realidade em termos de

uma imagem e uma imagem em termos de realidade. (GOMBRICH,

1986. pag 367) (frisos da autora)

O desenvolvimento das equivalências dá-se também na área da expressão. Sendo

largamente aplicada na caricatura e conseqüentemente nas histórias ilustradas – áreas

mais flexíveis das artes pictóricas e mais simples em essência –, tornou-se crucial para a

elaboração da ilusão de vida sem a exigência da ilusão de realidade. Pois além de

permitir uma exploração dos limites da deformação dos traços, possibilitava a concessão

de uma característica fundamentalmente humana, a expressão, a outros seres e objetos

inanimados. Perfeito para a construção imagética dos personagens dos mundos

imaginários dos contos infantis, fábulas, mitos e lendas.
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Töpffer argumentava que todo desenho de um rosto humano seria dotado de

caráter e expressão pelo simples fato de ter sido desenhado, independente de quão pobre

fosse sua representação. Portanto quando abre mão das sugestões ou indicações de

semelhança, o desenhista pode finalmente se concentrar no que a Psicologia chama de

“chaves mínimas” da expressão, as quais o apreciador reage instintivamente,

prescindindo de qualquer raciocínio para compreendê-las.

Töpffer divide essas chaves em “traços permanentes” e “não-permanentes”, que

para ele indicam respectivamente, caráter e emoção22. Anatomicamente os “traços

permanentes” estariam relacionados com as estruturas ósseas e cartilaginosas, como um

nariz empinado ou um queixo largo; e os “não-permanentes” relacionados às contrações

ou relaxamento musculares como um largo sorriso ou a piscada de um olho. Tendo uma

noção dessas chaves, qualquer desenhista, mesmo sem nenhum treinamento formal,

pode “dar vida” a basicamente qualquer coisa.

A evolução para as equivalências que recriam hoje as “chaves mínimas”

fisionômicas e gestuais no universo da animação deve-se a um longo histórico de

experimentações por parte de algumas gerações de artistas. E começa pela quebra dos

paradigmas da representação formal dos traços, que visavam conter a expressão dentro

do padrão de beleza oficial.

Ao sairmos do âmbito “nobre” da arte acadêmica (onde a preocupação para com

a manutenção de um padrão era consideravelmente alta) constatamos que a

representação formal dos traços que era explorada pelos caricaturistas e desenhistas das

histórias ilustradas passa a ser de deformações ou alterações particularmente exageradas

especialmente no gênero das sátiras grotescas.

22 GOMBRICH, 1986. pag 361 - 363
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Finalmente chegamos ao formato das histórias em quadrinhos que

desenvolveram o traço que reconhecemos hoje como característico da animação. O que,

contudo não significa que tenhamos acabado o processo, principalmente depois do

grande valor dado às experimentações dos traços fisionômicos pelos movimentos

modernistas e pós-modernistas, e também à expansão das formas de representação de

mundo de um modo geral.

No diálogo estabelecido contemporaneamente entre a pintura e o desenho (das

histórias em quadrinhos) há um jogo de influências mútuas que torna possível nos

depararmos com nada mais que um conjunto de retas e curvas, aparentemente

desenhadas ao acaso, e não podermos deixar de considerá-las incrivelmente parecidas

com um rosto, além do mais reconhecendo nesse rosto uma expressão.

O que experimentamos como uma notável semelhança numa

caricatura, ou mesmo num retrato, não é, necessariamente, uma

réplica de qualquer coisa vista. (GOMBRICH, 1986. pag 367)

Usarei como exemplo de aplicação das “chaves mínimas” numa obra de

animação atual (1993) a construção fisionômica de Jack Skellington, o personagem

principal do filme. Como o próprio jogo de palavras do seu nome indica, ele é um

esqueleto e por conseqüência seu crânio não possui globos oculares, cabelo ou pele, mas

somente os orifícios dos olhos, nariz e boca.

Se houvesse aqui a preocupação com

uma ilusão de realidade, ele assim seria

deixado, estático. Porém, com a necessidade de

conceder ao personagem alguma expressão, a

solução encontrada foi de deformar as regiões

dos olhos e da boca, dotando os ossos de uma elasticidade inerente à pele.
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É perceptível, na figura acima, que a deformação vai muito além da

representação dos traços de expressão humanos. No entanto nenhum de nós deixa de

reconhecer as imagens acima como ilustrações de crânios; nem as emoções que cada

qual intenciona passar.

É preciso perceber, no entanto, que o reconhecimento de Jack como uma

criatura grotesca passa por essa extrema deformação dos traços fisionômicos, mas não

se restringe a ela. Se fosse esse o caso, o mangá (HQ) e o anime (desenho animado),

estilo de animação de origem japonesa, cuja característica mais marcante é o grande

exagero na representação das expressões dos personagens (como podemos perceber na

figura abaixo), seria adjetivado de grotesco e não o é.

O que estamos tentando

demonstrar é que numa trajetória em

que se tenham as histórias ilustradas do

séc. XIX como ponto de partida;

passando-se pelas histórias em

quadrinhos, sua consolidação como

obra de arte de consumo de massa, e a

equivalente popularização da estética

específica que caracteriza esse universo

como uma etapa intermediária;

chegamos hoje, a um possível cume,

após o advento e popularização do cinema e da aplicação da técnica de stop-motion,

dentre outras, na criação de desenhos animados; é possível constatar que esses meios

foram responsáveis pela absorção de uma série de simplificações e alterações antes

consideradas grotescas para dentro da estética da animação, fazendo com que essas não
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fossem mais consideradas chocantes ou nem mesmo incômodas. Então o que faz com

que continue sendo possível construir o grotesco n’O Estranho Mundo de Jack?

DESTRINCHANDO O ESTRANHO MUNDO...

Para esclarecer a questão acima, farei um breve resumo do roteiro, passando em

seguida a analisar de maneira mais aprofundada alguns aspectos da construção

imagética do filme, a partir da qual se constrói o grotesco.

A SINOPSE

Jack Skellington, a mais distinta criatura da Cidade do Halloween, ao qual é

dado o título de The Pumpkin King23, dirigente da produção do feriado, está insatisfeito

com sua própria existência, como criatura fadada a provocar o terror, sempre da mesma

maneira, sempre para o Halloween e quer abdicar de sua condição. Por uma casualidade

ele é levado à Cidade do Natal.

Encantado com a novidade, ele divide a descoberta com os outros habitantes da

Cidade do Haloween, mas acaba distorcendo os fatos, em parte por não compreendê-los

ele mesmo, em parte por buscar a compreensão e valorização do Natal pelas criaturas de

seu mundo, adequando-o aos padrões sombrios da sua existência – chama Papai Noel de

Papai Cruel24. No ápice de sua ânsia por entender o Natal, Jack decide que não é

necessária a compreensão se é capaz de senti-lo e resolve criar sua versão da celebração.

Porém as suas atitudes tomam proporções maiores, quando decide que para o

sucesso de seu plano, será preciso seqüestrar o verdadeiro “Papai Cruel”. Produzido o

23 Referência direta ao Jack o’Lantern. Traduzido como o Rei do Horror.
24 No original: de Santa Claus para Sandy Claws. Sendo que Claws significa garras.
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Natal e realizado o seqüestro, Jack parte para o mundo dos humanos, em seu trenó-

caixão guiado por renas-esqueleto voadoras e um cão fantasma, para onde ao invés de

felicidade, ele leva o terror. A sociedade humana reage, derrubando-o com um tiro de

míssel antiaéreo militar, impedindo violentamente a efetivação desse natal

halloweenesco.

Tendo chegado perto da aniquilação25, Jack entende que apesar de seus esforços

ele pertencerá sempre ao mundo do horror, mas aceita essa condição, percebendo que

não precisa se tornar algo que não é, inspirado por sua experiência e descoberta de

novas formas de provocar o medo. Reconhece também seu erro por tentar tomar a

celebração de outras criaturas e se redime enfrentando e matando o Monstro Verde, para

quem Papai Noel havia sido entregue depois de seu seqüestro, sem o conhecimento de

Jack. Solto Papai Noel, que conserta o natal no mundo dos humanos, Jack ainda é

recompensado com o amor de outra criatura da Cidade do Halloween, a boneca de

trapos, Sally.

MUNDO E PERSONAGENS

A história do filme se passa em dois mundos diferentes: O Mundo das

Celebrações (MC) e o Mundo dos Humanos (MH). Pressupõe-se que os mundos estejam

magicamente ligados, pois o transito dos personagens entre eles nunca é totalmente

mostrado. Contudo isso não é recebido com estranheza pelo espectador, pois assim

como há a simplificação na pintura há o recurso da economia narrativa, partindo-se do

conceito de espectador-modelo que possuiria as ferramentas necessárias para preencher

25 O personagem já este morto, mas poderia ter sido explodido, de forma a não poder mais ser
recomposto.
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a omissão. Nesse caso, de concluir que o trânsito entre os mundos seria realizado

através de artifícios mágicos.

A existência do MC é voltada para a do MH, devendo o seu funcionamento a ele,

visto que os personagens da Cidade do Halloween e Cidade do Natal, as duas

ambientações no MC a que se tem acesso, participam do imaginário do MH e dividem

suas funções e trabalhos no objetivo de produzir o seu determinado feriado para o MH.

No filme, o grotesco é associado somente à Cidade do Halloween e as ambientações

completamente díspares da Cidade do Natal e do MH potencializam essa característica.

O MH é baseado no mundo real do espectador, a diferença se dá com o desenrolar da

história, quando os espectadores descobrem que os seres, cuja existência é enquadrada

somente no imaginário coletivo, são de fato “reais” e tratados como tal no MH.

Imageticamente o MH é um mundo de linhas retas; cores brandas,

predominantemente pastéis; e mobiliado com uma menor quantidade de elementos,

quando comparado ao MC. Linhas retas formam as ruas e dividem as quadras, linhas

retas formam as casas e os edifícios; a iluminação quase sempre branca ou amarelada é

mais suave e difusa que a da Cidade do Halloween mostrando claramente todos os

elementos que compõem a cena, mas não tão colorida ou com tantas fontes quanto a

Cidade do Natal; as cores são suaves nas roupas de dormir (toda a seqüência se passa à

noite) e no restante do cenário.

O que define o MH como um mundo rígido, não no sentido de dureza fria e

calculista de um regime ditatorial, mas de um local sistematizado e encaixado em

padrões (humanamente aceitáveis) que somente experimenta a hiper-maleabilidade e

imprevisibilidade dos mundos fantasiosos através das celebrações. E mesmo assim, de

uma maneira controlável, pois é prevista e finita, tanto que quando essa estabilidade é

subvertida no momento em que os membros da Cidade do Halloween reinventam o
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Natal, enviando o novo Papai ‘Esqueleto’ Noel em seu trenó caixão, puxado por renas

esqueleto, com sua risada fina e sua versão grotesca de brinquedos, e presentes, a reação

é de pânico generalizado, seguido do rápido aniquilamento do impostor.

O MC é dividido em dois ambientes dispares que se ligam por sua relação com o

fantasioso. A Cidade do Natal26 é arredondada, aconchegante e macia e tudo, inclusive

seus habitantes, lembram brinquedos ou doces. Desde o cenário, no qual as árvores,

montanhas, telhados, portas e janelas das casas e postes quase não têm arestas, pois se

não forem completamente formados por curvas, possuem pontas ou acabamentos

redondos e estão “cobertos de neve”. Até os habitantes, constituídos por Papai e Mamãe

Noel, famílias inteiras de duendes fabricantes de brinquedos e pingüins de estimação,

que são “saudavelmente gordos”; os que precisam estão cobertos de agasalhos e estão

sempre com um semicírculo de um largo sorriso estampado no rosto. Pelas duas cenas

realizadas nesse lugar ocorrerem à noite, a utilização de muitas fontes de luz, de cores

variadas, enfeitando as fachadas das construções, ruas e árvores de natal contribuem

para a criação de um ambiente muito brilhante, quente e encantador.

Na primeira e mais relevante seqüência, revela-se que as diferentes celebrações

desse mundo desconhecem a existência uma das outras27, quando o personagem

principal por um acaso é levado à cidade e exprime, continuamente na música dessa

cena, o seu total desconhecimento de onde está e daquilo com o que está lidando. A

noite também ajuda a tornar crível que a presença de Jack na Cidade do Natal passe

despercebida. O personagem interage com o cenário (sobe nos telhados, entra numa

casa, gira no carrossel, passeia no trem, enquanto canta e dança), mas em nenhum

momento com os moradores da cidade. O que é indispensável, porque o

“descobrimento” de Jack, sendo uma criatura da Cidade do Halloween, predisposta a

26 Cujo feriado é disseminado o suficiente na cultura brasileira, prescindindo de uma explicação.
27 Um ponto chave na narrativa que desencadeará todos os acontecimentos seguintes do enredo, mas ao
qual só me aprofundarei quando estiver tratando do personagem principal.
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provocar o medo, por pura condição de existência e completamente desconhecida pelos

nativos desse mundo e geraria, por uma questão de lógica, a necessidade de uma reação

de pavor ou no mínimo de estranheza da sociedade natalina, quebrando boa parte do

encantamento construído na cena. Cortes rápidos inseridos nos acentos da música

cantada por Jack concedem um ritimo animado à mesma e a câmera sempre no mesmo

nível dos personagens, enquadrando-os “de frente”, permite que o “bem-estar” e

felicidade da cena sejam construídos pelos outros elementos.

A Cidade do Halloween28 é o local mais importante do filme, contendo os

personagens principais e ambientando a maior parte das cenas. Na primeira seqüência

somos levados; através de um plano aéreo que desce suavemente num movimento em

espiral; a um círculo de árvores, cada uma com um símbolo de uma celebração: Um ovo

colorido para a Páscoa, um trevo para o dia de São Patrício, um peru para o dia de Ação

de Graça, uma árvore decorada para o Natal, uma Jack o’Lantern29 para o Halloween,

etc. Enquanto o narrador começa a história apresentando o que é este lugar que estamos

vendo:

“Aconteceu há muito tempo, há mais tempo do que parece, em um

lugar que talvez você já tenha visto em seus sonhos. Pois a história

que ouvirão agora aconteceu no velho mundo das celebrações. Você

provavelmente já se perguntou de onde vêm essas festas, se não, já é

hora de se perguntar.” (O Estranho Mundo de Jack, 1993)

A câmera pára em frente à árvore com a imagem da Jack o’Lantern, o “nariz” da

figura gira e descobrimos que a abóbora é uma porta. Uma entrada para a Cidade do

Halloween. A próxima cena cria a sua atmosfera: uma pequena vila de algum interior de

28 Por não ser um feriado que faça parte do calendário brasileiro, fiz um breve histórico explicativo no
anexo. Fonte: www.history.com
29 Ver anexo.
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séculos passados, ainda murada – mantêm até um guardião no portão de entrada - e há

muito esquecida, escura, fantasmagórica e estranha, mas nem por isso menos divertida

que a Cidade do Natal e habitada por uma comunidade de trabalhadores muito unida, de

criaturas talvez mal compreendidas.

Com a música (em tom menor) ‘Isto é o Halloween’ diversos seres, todos

associados aos vilões das histórias infantis, como o monstro de debaixo da escada,

fantasmas, vampiros, bruxas, cadáveres e múmias cantam, apresentando a si mesmos e a

cidade com frases como: “Meninos e meninas de todas as idades, querem ver algo

estranho? Venham conosco e você verá essa nossa Cidade do Halloween.”; “Nesta

cidade, não a amamos? Todos esperam pela próxima surpresa.” e “A vida não tem graça

sem um bom susto. É o nosso trabalho, mas não somos maus, na nossa Cidade do

Halloween”. A vantagem da música é dar ao espectador um bom panorama, em um

curto espaço de tempo, mas com informação suficiente para fazê-lo compreender aquele

mundo.

A iluminação é bem teatral, dura, com aparentemente poucas fontes e uma

ênfase nos contrastes e sombras. Além da técnica e aparelhagem de filmes live-action30

em menores dimensões, essa iluminação é atingida pela colocação das fontes luz no

próprio cenário, como pequenas tochas, luminárias e lampiões. Quando é usada luz

colorida, há predominância de verde e no cenário, as janelas das casas e edifícios

refratam vermelho, laranja escuro ou um amarelo esverdeado ou alaranjado.

No cenário prevalece o preto e os tons de cinza, a tudo é dado um dégradé

particular para que aparente estar sujo e velho. Não existem ângulos retos ou simetria.

As construções são tortas com lados que divergem de tamanho e arestas em ângulos

agudos que se projetam para longe; são organizadas de maneira que fiquem “coladas”

30 Filmes comuns, não animados, cujos atores são humanos.
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umas às outras, com bases pequenas que “crescem” gradualmente para tetos largos,

como que espremidas num espaço menor do que poderiam caber, causando a sensação

de aperto e desconforto; possuem saliências e reentrâncias sem uma função específica

(como porta, janela, telhado ou chaminé), mas que as engrotesquem; as ruas

serpenteiam em torno das edificações, bordeadas por muretas de pedra, cuja altura em

diferentes pontos é desigual, formando em certos trechos uma escada e em outros uma

onda de pedras. A tudo é dado um aspecto mal-acabado ou levemente quebrado,

normalmente por um excesso de peças agrupadas desordenadamente – um telhado com

telhas demais, todas um pouco rachadas – ou uma forte disparidade entre elas – as

grades de ferro de um portão de entrada ou uma janela estão sempre retorcidas ou

empenadas.

Na praça central, onde se passa o clímax dessa cena, se destacam duas peças do

cenário. O chafariz, cujo poço segue o padrão das muretas e das casas com a base menor

que a abertura e paredes de pedras irregulares e a escultura da qual sai uma água verde é

um diabrete de corpo escamado, com pequenas asas, chifres e rabo, com garras que

seguram o próprio pescoço e uma cabeça que quase se resume a uma bocarra com

muitos dentes afiados, cuja mandíbula é mais pronunciada que o resto, numa careta que

dá a impressão de que a estátua vomita a água verde para dentro do poço.

E outra que chamarei de Prefeitura, porque sua fachada é uma versão

fantasmagórica de fachadas de templos gregos - padrão clássico esse, adotado por

muitos edifícios ligados ao governo, nos EUA – com o pódio31 de degraus tortos, as seis

colunas irregulares, enfeitadas por uma faixa envelhecida e rasgada com desenhos de

Jack o’Lanterns e o frontão32, no qual foi colocado o relógio que faz a contagem

31 Plataforma escalonada, na qual se assenta o templo, com intuito de elevá-lo sobre o terreno. (Fonte:
Wikipédia.)
32 Estrutura que encima a fachada e cuja forma é determinada pelo telhado. Uma parte dela, chamada de
tímpano, normalmente apresenta uma escultura decorativa em relevo. (Fonte: Wikipédia.)
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regressiva anual para a chegada do Halloween. É também onde acontece, em outras

cenas, as reuniões entre os habitantes da cidade, uma na qual Jack Skellington tenta

explicar, sem sucesso, o mundo do Natal e outra em que ele delega funções e trabalhos

para todos, depois de ter decido que levarão a sua versão do Natal para as

comemorações no MH.

Assim como os detalhes relacionados acima caracterizam cada mundo,

indicando ao espectador as maneiras de classificá-los, a construção imagética dos

personagens passa pelos princípios do arquétipo de cada um: Jack, para começar, é um

esqueleto, mas não qualquer um, ele é o Pumpkin King, o líder de sua comunidade e

possui a função de herói da narrativa. Cumprindo a função de herói grotesco, Jack

protagoniza o rebaixamento mais marcante de uma concepção excessivamente

idealizada - o clímax do filme -, com a entrega dos presentes halloweenescos aos

humanos pelo Papai “Esqueleto” Noel, em seu trenó-caixão puxado por renas-esqueleto

voadoras e um cão fantasma.

Os presentes são cabeças de decapitados, bichos mortos, cobras, guirlandas vivas

com tentáculos de folhas e horrendos bonecos-vivos, que são distribuídos

acompanhados de uma risada histérica do falso “bom velinho” e vão, progressivamente,

formando um medo desesperado no MH. Esta cena não é cantada, a sua trilha sonora

tem um andamento rápido, característico de clímax, e é um misto de componentes das

duas celebrações, com, entre outros elementos um coro de vozes criando uma melodia

levemente sombria e a presença do chocalho de sinetes33 compondo a marcação. A

duração das seqüências diminui gradativamente, culminando na da derrubada do

personagem pelo tiro de um míssel antiaéreo militar.

33 Muito utilizado em músicas típicas de Natal.
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Plasticamente o corpo do boneco foi projetado de forma a lembrar um esqueleto

humano vestido com um terno listrado, preto e branco cujas listras não são exatamente

retas ou simétricas e uma gravata borboleta no formato da cabeça e asas de um

morcego, na qual as pontas das asas são de tamanhos diferentes, com um aspecto

permanente de levemente amassadas. Seus membros são finos34, como ossos sem carne,

mas são desproporcionalmente longos para o tronco do boneco, além dos braços

possuírem quase a mesma extensão das pernas e os pés serem muito pequenos35, como

uma continuação um pouco mais larga das pernas. Qualidade que nos momentos em que

o personagem se abaixa ou apóia nos quatro membros lhe confere um ar aracnídeo. E

que foi muito utilizada para dar poses teatrais a ele.

Essa característica se repete, em menor escala, nas mãos, cujas palmas são

pequenas esferas, das quais saem longuíssimos dedos, somente quatro em número,

contudo muito articulados durante todo o filme. Porém o mais assustador em Jack é a

sua falta de globos oculares que consolida a sua aparência cadavérica, apesar de sua

cabeça ser muito mais esférica que um crânio “real”, o que suaviza os seus traços.

Mesmo dotado de expressão, o fato dela advir da deformação das bordas dos buracos

dos olhos é incômodo. Mas mesmo com todos esses aspectos, Jack é um dos bonecos

com aparência menos chocante. Logo atrás da personagem boneca de trapos, Sally, ele é

o segundo com a aparência mais próxima da humana. Os espectadores terem acesso às

suas motivações e inquietações contribui para sua “humanização”.

A boneca de trapos Sally é, sem dúvida, a mais humana de todos os personagens,

por causa de suas dimensões de corpo e de rosto. E se não fosse pela grande quantidade

de suturas que lhe foram espalhadas por todo o corpo, ela se encaixaria facilmente entre

os seres do MH. A ela foram dados longos cabelos vermelhos, uma boca levemente

34 Traço característico de inúmeros personagens de Tim Burton, não só neste, mas em outros filmes como
A Noiva Cadáver e Vincent.
35 Idem
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torta com lábios cheios também vermelhos e um vestido, que assim como seu corpo é

feito de vários pedaços com estampas diversas e a linha da costura bem aparente. Na

história a motivação da personagem, que guia todas as suas ações é o seu amor por Jack.

E apesar de ter sido montada e “trazida à vida” por Dr. Finkelstein36, para exercer a

função de esposa doméstica, Sally o evita, dando-lhe soníferos para sair de casa e

chegando a se jogar da janela, se partindo em pedaços quando aterrissa, mas se

costurando de volta rapidamente, para fugir dele definitivamente. Para não ficar

demasiadamente humana, é concedido à ela um pouco do sobrenatural: uma premonição

do desastre que será essa natal halloweenesco e um largo conhecimento na confecção de

poções, algumas até mágicas, como o “suco de neblina” que ela joga na fonte de água

da cidade na tentativa de impedir Jack de sair para o MH concretizar o seu pseudo-

Natal.

A narrativa é construída de forma a tornar aceitável, que o par romântico do

personagem principal utilize-se de artifícios para obter o que quer. Dr. Finkelstein, por

exemplo, é ciumento, possessivo e chantagista organizando as emoções do público para

não sentir pena, enquanto Sally foge dele. O arquétipo de Dr. Finkelstein é o do cientista

louco, tendo até um ajudante corcunda e manco chamado Igor e por isso ele foi

desenhado de forma que as capacidades intelectuais extrapolassem as motoras. Ele é

paraplégico e realiza todas as suas atividades em cima de uma cadeira de rodas elétrica,

cujas engrenagens estão todas à mostra e o couro do assento e do encosto está muito

velho e reemendado.

O seu corpo é muito pequeno e magro o que ressalta a sua enorme cabeça, que

ocupa aproximadamente um terço de toda a sua estrutura. Esta possui uma divisão na

altura da testa que circunscreve horizontalmente toda a cabeça, a qual é usada por Dr.

36 Uma referência direta à Dr. Frankenstein.
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Finkelstein para literalmente abrir a sua cabeça e coçar o seu cérebro, com a ajuda de

uma pequena dobradiça que impede que a “tampa” se solte completamente. O rosto dele

tem olhos e nariz muito pequenos, emoldurados por pequenos óculos redondos de

armação preta, e uma grande boca em forma de bico com lábios murchos, por onde, em

muitos momentos, só saem cobranças e reclamações dirigidas à Sally. O cientista,

entretanto não é de todo desagradável, disposto a ajudar quando requerido, sua

contribuição á fundamental para a efetivação dos planos de Jack, ele cria as renas

esqueleto voadoras que puxarão o trenó caixão.

Outros de quem a ajuda deveria ser crucial, mas acabam quase destruindo a

existência do Natal são os ajudantes do Monstro Verde: Tranca, Choque e Rapa37.

Construídos como crianças e amorais como toda criança, o seu grotesco é formado

muito mais pelo fato de darem vazão às suas vontades sem nenhum tipo de parâmetro -

mesmo na sociedade do Halloween, onde alguns conceitos são invertidos em relação

aos nossos, existe uma moral vigente.

Plasticamente possuem o corpo pequeno, estão vestidos com as três fantasias

mais famosas de Halloween (roupa e máscara): Tranca de demônio, Choque de bruxa e

Rapa de esqueleto. Cada um tem uma característica física compatível com sua fantasia,

Tranca possui um topete ondulado que forma dois pequenos chifres no seu cabelo ruivo,

Choque um grande nariz e cabelos ralos e despenteados sob seu chapéu pontudo e Rapa

uma grande boca de lábios grossos e muitos dentes e dois pequenos buracos, no lugar

do nariz; quando sorriem, as bocas de Tranca e Choque se repuxam muito mais para um

lado do que para outro.

Entretanto a característica grotesca/ grotescidade desses personagens é revelada

na cena em que planejam o seqüestro e a morte de “Papai Cruel”. Depois que Jack lhes

37 No original: Boogie’s Boys – Lock, Shock and Barrel.
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comunica que a parte deles no plano do Natal é essa do seqüestrar (somente), eles

voltam para seu refugio, que fica fora da cidade e no porão/calabouço do qual vive o

temido Monstro Verde. Enquanto se preparam, juntado o material que consideram

necessário, como armadilhas de urso, machados e sacos, colocando-os numa banheira

mecânica ambulante; eles cantam imagens como “Pega o Papai Cruel, deixa ele gritar.

Tranca lá nos fundos, que não dá para escutar”, “Pega o Papai Cruel e amarra bem, joga

no oceano e não chama ninguém” e decidem finalmente dá-lo de comer ao Monstro

Verde para agradá-lo, “O nosso Monstro verde, então vai ter a maior satisfação. Depois

que ele o pegar, vai logo cozinhar!”.

O Monstro Verde38 exerce a função de vilão. Posto como marginal desse mundo,

considerado mau-caráter e assustador até por seus conterrâneos. E o assombro é

construído no espectador pelo filme mostrá-lo somente como uma sombra, até muito

próximo do clímax. É o único personagem que lida diretamente com a idéia de morte e

de assassinato (apesar de nunca usar essas palavras); cantando à Papai Noel, depois que

seus ajudantes o empurram para dentro do seu porão/calabouço, o quanto gosta de jogar

com as vidas daqueles que chegam às suas mãos: “O som dos dados a rolar me toca o

coração, porque eu gosto de apostar e não vacilo não. Eu devo confessar que me divirto

muito mais, se uma vida está em jogo. Isso é bom demais!”.

Sua estrutura física lembra um saco de pano com braços sem mãos e cabeça e é

o único personagem que além de Jack não possui globos oculares. E protagoniza a cena

mais grotesca do todo o filme: a sua morte. Não tendo conseguido matar Jack quando

este vem resgatar Papai Noel e Sally, que havia tentado resgatá-lo anteriormente sem

sucesso, o Monstro Verde pula sobre uma estrutura com lâminas giratórias na tentativa

de escapar de Jack, mas um fio de sua costura que estava solto, pende na direção de

38 No original: Oogie Boogie
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Jack que o segura e envolve nas lâminas da estrutura. Atitude que arranca a pele/saco do

Monstro, revelando que ele é formado: todos os insetos que havia ingerido.

Despedaçando aos poucos, o Monstro Verde se desfaz enquanto seus insetos caem e

derretem num líquido fervente que estava sob a estrutura e no qual ele pretendia

cozinhar Sally e Papai Noel. Os ajudantes do monstro são redimidos, em seguida por

levarem o prefeito da cidade para resgatar Jack e Sally.

Os outros habitantes da Cidade do Halloween não são relevantes o suficiente

para serem descritos minuciosamente. Eles exercem a função de coro, resumindo os

acontecimentos para o espectador e de “mola” narrativa, complementando as ações dos

personagens. Figurados de maneira mais estereotipada, a comunhão dessa comunidade,

o cuidado e atenção que dedicam uns aos outros, apesar de feio e às avessas para o

mundo do espectador. Consolidam a quebra da relação entre o belo e o moral, há muito

tradicionalizado pelos contos infantis.
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CONCLUSÃO

Com a escolha do universo da animação para a materialização da estória,

expandem-se ao máximo as possibilidades de experimentação na representação

imagética dos elementos que a compõem. E visto que se trabalha com os estereótipos da

teratologia, essa liberdade serve muito bem às demandas do filme.

As suturas de Sally, a ausência de olhos de Jack, a “tampa cerebral” de Dr.

Finkelstein, as reentrâncias, excessos e irregularidades do cenário e todos os outros

elementos que compõem plasticamente a Cidade do Halloween, são organizadas de

modo a suscitar um estranhamento e principalmente o riso. Podendo encaixar-se,

portanto na qualidade de grotesco. Porém por um dos pressupostos de funcionamento de

mundo na Cidade do Halloween ser: ter o grotesco como padrão de normalidade. Essas

características, por si só, constroem somente um choque perceptivo superficial. Não se

encontra qualquer displacement, os personagens pertencem e fazem sentido em seu

mundo.

Talvez um pequeno displacement na escolha de voltar a simpatia do apreciador

para personagens comumente programados para gerar antipatia. E por isso tenha se

tornado um ícone entre aqueles que se consideram marginalizados de alguma maneira,

pois coloca-“os”39 em primeiro plano.

Esse pequeno displacement, entretanto, no início da década de 1990, não é

nenhuma novidade. A estrutura de submundo heróico, ou melhor, a reorganização da

identificação do espectador com um personagem que apresenta muitas características da

função vilão, mas que é construído como herói na narrativa (popularmente conhecido

como anti-herói); já estava relativamente consolidada.

39 Aspas aqui, pois o pronome engloba tanto os personagens quanto os apreciadores.
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Só para citar alguns exemplos da segunda metade do século XX até hoje: o filme

Juventude Transviada (1955); qualquer livro do autor Charles Bukowski (1920-1994);

os quadrinhos Fritz, o Gato (1965) de Robert Crumb; Fabulous Furry Freak Brothers

(1968) de Gilbert Shelton; a revista Chiclete com Banana (1985) de Angeli; Spwan

(1992) Todd McFarlane; Os Malvados de André Dahmer; e o desenho animado da

Cartoon Network As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy de Maxwell Atoms.

Portanto Tim Burton quando cria os personagens e a história, do que virá a ser O

Estranho Mundo de Jack, se encontra num terreno amplamente explorado e valorizado.

E muito familiar a ele, tendo em vista que em sua filmografia, previamente a estréia da

obra em questão, já se encontravam Vincent (1982), Frankenweenie (1984), Os

Fantasmas se Divertem (1988) e Edward Mãos de Tesoura (1990). Todas seguem uma

estrutura narrativa muito próxima do conto infantil clássico, mas com o foco no herói

mal-compreendido e socialmente marginalizado40.

Levando em conta as características da obra e do estilo grotesco, nota-se que

Tim Burton utiliza-se de elementos do imaginário sombrio, que também pertencem ao

estilo grotesco. Contudo até mesmo pelo público que almeja, Burton trabalha com esses

elementos de maneira suave41, não sendo possível sentir (enquanto espectador) o

desconforto e displacement característicos do grotesco.

O Estranho Mundo de Jack é um conto popular infantil nos moldes clássicos,

com moral e “final feliz”. E é definitivamente uma boa amostra da filmografia de

Burton contendo traços fortes de sua estilística.

40 Mesmo que seja auto-induzido, como é o caso de Vincent.
41 Característica marcante de todo o trabalho de Burton.
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ANEXO

Halloween: A origem desta celebração remonta à comemoração do Ano Novo Celta,

realizado do dia 31 de Outubro para 1° de Novembro, numa região que hoje engloba

aproximadamente a Grã-Bretanha e o norte de França. Fazia parte da crença geral, que

nesses dias a barreira entre o mundo real e o mundo mitológico se tornava mais fina,

possibilitando a comunicação entre eles e conseqüentemente a “aparição” de seres do

“outro” mundo, neste, incluindo antepassados mortos. Alguns dos rituais praticados

consistiam em deixar velas e comida nas entradas das casas e ruas para devolver aos

fantasmas dos antepassados um pequeno deleite do “mundo dos vivos” e impedir que se

perdessem no retorno para seu mundo; usar máscaras ao sair de casa para diminuir o

risco de ser reconhecido e interpelado por um fantasma ou qualquer outra criatura

mitológica; etc.

No século VII o Papa Bonifácio IV no intuito de cristianizar o ano novo pagão,

mas sem sair totalmente da “temática”, decretou um novo feriado para os mesmos dias:

1° de Novembro foi transformado no Dia de Todos os Santos (All Saint’s Day), que no

inglês da época também foi chamado de All-hallow’s ou All-hallowmas e o dia 31 de

Outubro, por ser a véspera, foi chamado de All Hallow’s Eve (Eve = Véspera).

Aproximadamente dois séculos depois, o dia 2 de Novembro foi transformado no Dia

das Almas, All Souls Day, que ganhou mais importância na America Latina

(especificamente, nos países de colonização espanhola), como Lo Dia de Los Muertos,

juntos esses três dias ficaram conhecidos como Hallowmas.

Nos Estados Unidos, a única data mantida foi o 31 de Outubro, seu nome, uma

corruptela do original, tornou-se Halloween; perdeu a sua veia religiosa, mantendo

somente uma ligação com as figuras do imaginário sombrio e absorveu costumes de
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outras festividades. Na virada do séc. XIX para o séc. XX houve uma campanha

nacional, para transformar esse feriado numa celebração da comunhão entre vizinhos e

retirar dele seus aspectos supersticiosos, o que funcionou por algum tempo, mas

atualmente é uma festividade dos seres do imaginário coletivo sombrio.

Jack o’Lantern: Um costume estrangeiro ao All Hallow’s Eve que foi adotado como

símbolo do Halloween é a abobora-luminária conhecida como Jack o’Lantern (Jack da

Lanterna). Proveniente de uma lenda irlandesa sobre um homem chamado Jack, que

havia sido muito astuto e maléfico durante toda a vida, tendo enganado até mesmo o

próprio Diabo. Em sua morte, ele não é aceito nem no Céu ou no Inferno, sendo

obrigado a vagar pelo mundo dos vivos com somente uma lanterna, feita de um nabo

escavado e um carvão oriundo das chamas do Inferno, o qual lhe foi arremessado pelo

Diabo, quando Jack lhe disse que o caminho de volta era muito escuro. Essa lenda gerou

o costume, na época XXX, de se escavar raízes, como nabos ou beterrabas, colocar

velas dentro e depositar essas “luminárias” nas entradas das casas, a fim de afastar o

fantasma de Jack, que ficou conhecido com Jack o’Lantern. Os imigrantes irlandeses,

que trouxeram o costume para os Estados Unidos, descobriram que a abóbora, verdura

nativa, por suas dimensões, se tornava uma luminária muito mais eficaz. Depois de

incorporado ao Halloween, para conservar o tom sombrio, não somente num nível

histórico, mas também imagético, os estadunidenses passaram a escavar rostos

monstruosos nas luminárias, grotescas em sua essência.
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