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Nenhuma explicação, combinação de palavras,     

músicas ou lembranças é comparável à sensação       

de saber que você esteve lá, que viveu naquela         

parte do mundo durante aquele momento. Seja lá        

o que isso tenha significado (...) História é um         

assunto muito nebuloso, por todas as merdas que        

acabam incluídas mais tarde. Mas, mesmo sem       

podermos ter nenhuma certeza sobre a "história",       

parece bastante sensato imaginar que, vez ou       

outra, a energia de uma geração inteira atinge seu         

ápice num instante magnífico e duradouro, por       

motivos que na época ninguém compreende por       

inteiro – e que, em retrospecto, nunca explicam o         

que realmente aconteceu. (THOMPSON, Hunter     

S. Medo e delírio em Las Vegas. Tradução de         

Daniel Pellizzari. Porto Alegre, RS. Editora L&PM,       

2010, p. 77).   
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RESUMO 

 

Esta monografia tem como objetivo abordar a influência estadunidense sobre a           
América Latina, a partir do que ficou conhecido como "Política da Boa-Vizinhança",            
adotado pelos EUA na década de 1940. Partimos do pressuposto que o cinema foi              
peça chave para propagação de um modelo, deste modo o filme “Você já foi à               
Bahia?” (1944), recebeu um longo fôlego no trabalho. Abordamos o conteúdo do            
filme, dando relevância para análise dos estereótipos reproduzidos no longa, os           
avanços tecnológicos e outras questões de produção do cinema de animação –            
inclusive destacando a ocorrência de uma greve nos Estúdios Walt Disney e os             
interesses da força sindical no mote. Analisamos a crítica brasileira do período do             
longa analisado, revelando sua recepção. Concedemos espaço para a presença do           
empresário Nelson Rockefeller, diretor do Escritório para Assuntos Interamericanos,         
um dos responsáveis na elaboração de métodos de aproximar culturalmente os dois            
países. Na pesquisa, destacamos os mecanismos de controle do DIP, no lado            
brasileiro, e os mecanismos de controle do OCIAA e da Motion Pictures Society for              
the America pelo lado estadunidense.  
 
 

Palavras-chave: Política da Boa-Vizinhança; Walt Disney; Desenho de animação. 
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INTRODUÇÃO 

  

A pesquisa tem seu ponto de partida em um brechó de Curitiba. Além, é claro,               

de alguns questionamentos longínquos sobre a temática dos desenhos animados e           

o interesse particular do autor pelo universo infantil – época tão distante na qual a               

vida parece funcionar com poucas preocupações. Nesse brechó, uma criança          

dançava ao som do disco infantil "Festival de primavera" (1970), esse um dos             

combustíveis iniciais para elaborar a pesquisa. Vinil lançado por João de Barro            

(Carlos Alberto Ferreira Braga), pela coleção "Disquinho" da Continental Records. O           

LP contava a história de Aracuã, um pássaro que recebia características humanas            

da preguiça e da vadiagem e que, ao não se adaptar aos ditames de seus amigos                

pássaros na organização de um festival na selva, acaba por não receber o convite              

da festa, então tramando maneiras de estragar com a comemoração. No entanto,            

quando o personagem tenta executar seu plano, é expulso da farra. Triste fica ao              

longe admirando a festança, até quando percebe a presença de um caçador e salva              

seus amigos da emboscada.  

Eis o ponto de partida. A curiosidade de conhecer Aracuã e entender quem             

era o personagem. Em uma breve pesquisa encontramos a aparição do personagem            

em um longa da Walt Disney – fonte trabalhada na monografia. A partir deste              

momento, foi observado que o filme há muito tempo atrás já tinha sido assistido. Ao               

entrar em contato com a fonte, a característica crítica do historiador não cessou.             

Obviamente a nostalgia estava presente nos primeiros momentos, mas o olhar de            

problematizar e de repensar os significados dentro do desenho de animação           

ganharam maior peso.  

Sendo o cinema de animação, produto de um determinado contexto histórico           

e confeccionado dentro de determinadas estruturas sociais que envolvem a          

singularidade do caráter estético, político e ideológico de seu tempo, nos           

debruçamos em compreender o fenômeno e sua ocorrência. A partir disso, foi            

necessário num primeiro momento compreender essas singularidades.   

A pesquisa seguiu rumos dos mais diversos, mas era preciso ter o            

conhecimento do período em questão. No mote, ser apresentado ao funcionamento           

de agentes do Estado Novo como DIP e Ministério Capanema foi de extrema             
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importância. Além disso, decifrar a maneira pela qual determinados mecanismos do           

Estado, sobretudo do EUA, funcionavam em sincronia de operação com o Brasil de             

Vargas. Neste cenário, "O imperialismo sedutor: a americanização do Brasil na           

época da Segunda Guerra", de Antônio Pedro Tota, "Tio Sam chega ao Brasil: a              

penetração cultural americana", de Gerson Moura e "Sob a verdade oficial:           

ideologia, propaganda e censura no Estado Novo", de Silvana Goulart, auxiliaram no            

debate.  

Segundo ponto, tange o conhecimento da plataforma. Textos empregados no          

início da graduação, forneceram os passos a serem seguidos para o trabalho na             

relação cinema e história. Era preciso levar em conta que o cinema tem "(...) suas               

estruturas internas de linguagem e seus mecanismos de representação da          

realidade, a partir de seus códigos internos" (NAPOLITANO, 2006, p.201). Deste           

modo, o item que recebeu uma grande ênfase na pesquisa seria referente ao             

cinema de animação. Dois autores foram importantes para tal aprendizagem, Alberto           

Lucena Júnior e Antônio Moreno. A história, disciplina distante da arte da animação,             

precisou adaptar-se aos termos da área.  

Voltando ao caráter particular de interesse de pesquisa, ao estudar os           

Estúdios Walt Disney, tivemos o conhecimento de movimentos sindicais dentro do           

universo da animação. No tema, a biografia de Walt Disney, escrita por Neal Gabler              

foi fundamental. Principalmente no que tange o elevado número de fontes utilizadas            

para preparação do livro, as quais demonstravam o desprezo do proprietário para            

com alguns de seus funcionários. Portanto, a mobilização política dentro dos           

estúdios foi crucial para consolidar no pensamento do pesquisador, o caráter           

coletivo da produção cinematográfica.  

A respeito da linha metodológica a ser seguida na pesquisa foi indispensável             

o apoio do orientador para os direcionamentos de leitura e compreensão de algumas             

questões que envolvem cinema e história. Dou ênfase para o livro "Dos meios às              

mediações – comunicação, cultura e hegemonia", de Jesús Martin Barbero.          

Importante para repensar questões da fonte. Sobretudo, o tema da indústria cultural            

– na feitura da monografia não utilizamos o conceito –, e a questão da hegemonia               

estadunidense nos países latino americanos, suas implicações e formas de agir.  
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Sobre o primeiro tema citado, entendemos como decorrência de um          

determinado tempo, conceito que nasceu em 1947 (Horkheimer e Adorno) e           

contextualizava-se tanto na cultura de massa do EUA como na Alemanha nazista e             

seu caráter totalizante. Conceito que torna ausente o aspecto artístico da criação da             

cultura de massa e degradava sua singularidade. Visão que, segundo Barbero, "(...)            

cheira demais a um aristocratismo cultural que nega a aceitar a existência da             

pluralidade dos modos de fazer e usar socialmente a arte" (BARBERO, 1997, p. 78).              

Os autores do termo, propunham na arte um conceito unitário que estivesse, por sua              

vez, distante da cultura de massa estadunidense e do tipo da cultura totalizante             

nazista. Um conceito que se afastava de qualquer prática divertida que se utilizava             

de um tipo arte. Fazendo da arte um lugar de propagação de um único tipo de                

verdade.  

O segundo tema é referente a hegemonia. Para tanto, o autor analisa            

sobretudo a literatura de folhetim e a formação de novos espaços (ou de novos              

meios, o cinema). "Dizer cultura de massa equivale, em geral, a nomear aquilo que é               

entendido como um conjunto de meios massivos de comunicação" (BARBERO,          

1998, p. 196). Formado o meio, foi preciso compreender de que maneira o EUA              

articula um modo de viver, um deslocamento geopolítico, o controle dos mercados            

na pretensão de construção de uma hegemonia. Indispensável ter em mente que foi             

no EUA que o maquinário do cinema será alusão das regras do Estado, apropriadas              

pela massa, enquanto instituição "(...) muito bem azeitado para "comunicar" o           

produtor com o público, por intermédio de distribuidores e exibidores. As decisões de             

produção apontaram (...) para um forte sistema de intervenções, numa de interesses            

coligados" (BARBERO, 1998, p. 203), entre o Estado e o privado. A hegemonia do              

EUA ao trabalhar num cinema que elabore uma linguagem "universal" e o meio             

massivo de uma "cultura transnacional" (BARBERO, 1998, p. 205-6).  

Essas concepções somaram-se para refletir os caminhos dos meios para          

chegarem até suas mediações na sociedade. De que maneira um desenho animado            

pode atingir milhões e propagar um tipo de agir na sociedade? Além do autor citado               

anteriormente, reflexões de Renato Ortiz corroboraram para repensar a maneira pela           

qual determinadas imagens de brasileiros são propagadas, dentro e fora do país.            

Retirando o peso da fonte como criadora de determinados estereótipos, mas           
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mantendo seu peso negativo como propagadora destes tipos vulgares de imagens já            

criadas anteriormente ao ano da fonte. Por fim, dou destaque para o estadunidense             

Rosenstone que colaborou para repensar os limites da própria plataforma do           

trabalho monográfico. Ou seja, estas folhas de papel. Gerador do importante           

questionamento: de que maneira colocar um filme em uma narrativa tão distante das             

telonas? Devido a tal questionamento, no capítulo três, último fôlego do trabalho            

monográfico, fizemos o uso de várias imagens para aproximar nossa análise da            

imaginação do leitor.  

Apesar de não efetuarmos a pesquisa monográfica direcionada na fonte do           

acontecimento relatado no início de nossa narrativa, ela foi indispensável para a            

reflexão que elaboramos nas próximas páginas.  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 



 

1. O CINEMA ESTADUNIDENSE E O ESTADO NOVO GETULISTA  

 

Dividimos este primeiro capítulo em três tópicos, elaboramos primeiramente         

uma análise do Brasil da época estudada, buscamos por meio da historiografia            

resgatar algumas questões importantes do Estado Novo (1937-1945), principalmente         

no que interessa ao DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) e ao Ministério             

da Cultura, ou Ministério Capanema, o mote do cinema e da propagação dos meios              

de reprodução de tal mídia. Num segundo momento, focamos a política do EUA,             

sobretudo no Escritório para Assuntos Interamericanos (OCIAA). No último tópico do           

capítulo visamos costurar os agentes, o DIP do lado brasileiro e o OCIAA pelo lado               

estadunidense.  

No mote orientado, não direcionamos nosso olhar para a trajetória política           

Getúlio Vargas até a o ponto em questão, ou seja, a formatação do Estado Novo.               

Tão pouco buscamos desenvolver um direcionamento voltado para a construção de           

um contexto histórico que busque totalizar a análise, isto é, não realizaremos uma             

investigação de todos os filmes desenvolvidos sob o regime. Neste primeiro fôlego            

do trabalho o foco é para alguns pontos do Estado Novo, discutindo seus             

mecanismos de controle, sobretudo analisando o DIP (Departamento de Imprensa e           

Propaganda), iremos abarcar quais foram seus propósitos e de que maneira operou            

na relação tradição e modernidade. Principalmente no que tange ao cinema, não            

sem resgatar em determinados momentos, outros meios como música, fotografia e           

literatura.  

Para tanto, em primeiro sopro, para situar a discussão, faremos uso do texto             

"Os intelectuais e a diversidade cultural" de Mônica Pimenta Velloso, presente no            

livro "Getúlio Vargas e seu tempo". É observado pela autora, no Estado Novo, um              

momento de transformações culturais que formatavam o cenário brasileiro, este "(...)           

adquirindo papel estratégico na conformação da nacionalidade (...) [um ambiente de]           

forças inovadoras [que] se confrontam com fortes resistências" (VELLOSO, 2004, p.           

147). É durante o Estado Novo que o DIP, por sua vez, procurou utilizar estes               

mecanismos para propagação de sua ideologia política. Deste modo, o período é            

marcado por uma vontade de induzir estes novos meios para formatação da face             

desejada, enfim, autoritária e nacional.  
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Para tal tarefa, o governo reconhecia a grande importância dos intelectuais           

para geração de uma opinião pública favorável, visto o reconhecimento destes para            

formação de uma cultura de elite. Como nos traz a autora, o Estado Novo incentivou               

a pesquisa e a reflexão por meio dos intelectuais reunidos em torno do Ministério da               

Educação (sob direção do Ministro Gustavo Capanema entre 1934 e 1945) e do DIP              

(criado em 1939 decorrente do Departamento de Propaganda e Difusão Cultural sob            

direção de Lourival Fontes até 1943). Ao mesmo tempo em que a operação foi              

financiada, o controle era pleno (pois os dois grandes ministérios da Educação e             

Propaganda estavam sob jurisdição do Estado) sobre os meios de comunicação,           

ocorrendo, segundo a autora, reflexos inclusive na cultura popular – como           

demonstraremos no próximo tópico com canção de Wilson Batista. A respeito do            

mecanismo exercido para o controle, leia-se censura, o qual por sua vez, no             

ambiente do cinema, mas não apenas, gestou como resultados uma modernização           

da sociedade  
No seu governo, Vargas seria o defensor do papel pedagógico da mídia,            
percebendo-a enquanto veículo doutrinário do regime. Configura o cinema         
como "o livro de imagens" luminosas, o rádio como "a voz do povo". (...)              
Mas é necessário ir além da perspectiva de controle (articulada pelo           
regime), considerando a comunicabilidade aberta por esses meios,        
percebendo, enfim, como ela afetou e mobilizou a sociedade (VELLOSO,          
2004, p. 157). 

 

Por esta perspectiva, efetuamos então nossa análise, novamente, ressaltando         

o DIP como realizador deste controle na mídia na sociedade brasileira. Ao mesmo             

tempo incentivador da cultura e censor da mesma, a cooptação de intelectuais foi             

efetuada com grandes nomes, citando alguns de renome: Carlos Drummond de           

Andrade, Manoel Bandeira e Villa-Lobos (VELLOSO, 2004, p. 157). Para embasar           

nossa discussão, partiremos neste momento, para uma análise centrada no DIP.  

 

1.1. O Departamento de Imprensa e Propaganda e a divulgação ideológica no            

Brasil  

 

Traremos para a discussão reflexões do livro "Sob a verdade oficial: ideologia,            

propaganda e censura no Estado Novo" de Silvana Goulart. Para entendermos a            

fundo o funcionamento do DIP, precisamos entendê-lo como controlador dos meios           
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de comunicação, reconhecendo estes como chaves fundamentais em um sistema          

autoritário, pois "(...) ampliam a eficácia da ideologia dominante (...) impregnam as            

atividades cotidianas, as práticas e crenças sociais, o sentir, o agir, enfim, todo o              

conjunto dos modos de vida num contexto liberal" (GOULART, 1990, p. 11). Na             

citação, notamos a importância dada pela autora aos MCM, pois atribuem "status" a             

pessoas e ao regime, sobretudo para as organizações e até movimentos sociais.  

Para cimentar a análise proposta é necessário o resgate de determinadas           

estruturas políticas do Estado Novo. Vale definir que o sistema político "(...) se             

caracterizou pela primazia do executivo, que agia sem interferências dos partidos ou            

legislativo: fez do Estado a entidade suprema, identificado pela própria nação"           

(GOULART, 1990, p. 16). Com outras palavras, sem a equivalência entre os três             

poderes, o executivo comandado por Vargas fez de sua face o próprio Brasil.             

Ideologicamente formou-se uma estrutura política "antiliberal, nacionalista e        

centralizadora", sendo o golpe de 10 de novembro de 1937 o vetor para             

desmobilizar a autonomia regional. Entendido a questão, de que maneira o Estado            

buscou se manter no poder por meio do controle cultural?  

Segundo a autora, em sua formação o "(...) DIP iria centralizar e coordenar a              

comunicação social do Estado Novo (...) se o DIP funcionou (...) tal se deu em               

função dos elementos populares que ele articulou" (GOULART, 1990, p. 17). Além            

da articulação de intelectuais já mencionada, o mecanismo vinculou na estrutura de            

controle a importância do trabalho da ética cristã no cenário popular, sendo assim  

  
atuou no sentido de popularizar o regime para amplas camadas da           
população (...). Nesse projeto, a imprensa e o rádio foram os meios mais             
utilizados devido à sua grande penetração e alcance de público (...). Os            
meios de comunicação reforçavam, por exemplo, a imagem branda e cordial           
do temperamento brasileiro, forjado a partir de uma suave mistura de raças            
e não conspurcado por uma história cruenta (GOULART, 1990, p. 19).  

 

Como citamos no tópico anterior, não apenas envolvendo um grupo seleto de            

intelectuais, o DIP procurou instituir um modo operante de ser brasileiro no            

conturbado cenário entre a tradição e a modernidade, mas também influenciou a            

cultura popular. Dentre inúmeros casos, ressalto Wilson Batista, o qual mesmo           

compondo sambas que ressaltam a malandragem: "Eu tenho orgulho/ Em ser tão            
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vadio", após a controle cultural efetuado pelo Estado Novo passou a cantar:  

  
Quem trabalha é que tem razão  

Eu digo e não tenho medo de errar  
O bonde São Januário  
Leva mais um operário  

Sou eu que vou trabalhar  
Antigamente eu não tinha juízo  
Mas resolvi garantir meu futuro  

Veja você  
Sou feliz, vivo muito bem  

A boemia não dá camisa a ninguém  
(BATISTA, 1982)  

  

Este seria o grande diferencial proposto pela autora, o DIP teria influenciado            

na "normalização, regulamentação e direcionamento dos meios de comunicação em          

massa, particularmente da imprensa, além do rádio, do cinema e do teatro"            

(GOULART, 1990, p. 24) atingindo o modo de operar e pensar da cultura brasileira              

como um todo. Além do direcionamento, a partir do DIP, temos, por exemplo, a              

fiscalização ao trabalhador do setor, concedendo direitos ao mesmo, o fornecimento           

de matéria prima (papel para os jornais e revistas), tornou-se um órgão responsável             

por prêmios do setor. Foi indispensável para a produção de bens culturais como             

livros, jornais, cartazes, folhetos, filmes e rádios. O mote importante a ser ressaltado             

é que Estado Novo, por sua vez, não apenas exerceu a censura, mas criou os meios                

para efetivação da mesma. Trabalhou na construção rádios e revistas, como é o             

caso da "Revista Cultura Política" e da "Hora do Brasil" (a partir de 1939 comandada               

pelo DIP), mas também realizou censura privando a liberdade de expressão ao            

pregar a ideologia autoritária.  

 

1.2. A Política da Boa-Vizinhança e Office of the Coordinator of Inter-American            

Affairs 

  

Abordamos supracima os mecanismos de controle efetuados pelo DIP sob          

jurisdição do Estado Novo. Buscamos demonstrar durante a discussão a maneira           

pela qual o regime autoritário desenvolveu uma cultura de massa ao seu mando. A              

partir deste momento, iremos analisar de que modo a estrutura de controle do             

Estado Novo foi incorporada pelas táticas estadunidenses de política, sobretudo, no           
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que tange a Política da Boa-Vizinhança. Para tanto é necessário um breve resgate             

do contexto histórico do período também com a obra já clássica "Tio Sam chega ao               

Brasil" de Gerson Moura, para situar o leitor na discussão proposta.  

Pela dinâmica realizada neste trabalho, buscamos trazer no tópico anterior os           

mecanismos de controle do Estado Novo no que tange a produção cultural.            

Pensando na formação do DIP em 1939, mesmo sem negar a existência de             

mecanismos anteriores ao departamento citado. In loco, segundo Lúcia Lippi          

Oliveira, desde a revolução de 1930, foi reconhecido o cinema e sua influência, o              

primeiro ato de Vargas será o de nacionalizar a censura referente ao cinema e em               

seguida, em 1932, é determinada uma quantidade de filmes brasileiros que           

deveriam ser incluídos em cada dia de exibição. Mas será em 1934 que temos o               

primeiro "órgão" ligado diretamente ao cinema, como  

 
(..) a Comissão de censura é transferida do Ministério da Educação e Saúde             
para o Ministérios da Justiça e Negócios Interiores, é criado o Departamento            
de Propaganda e Difusão Cultural (DPDC), que reúne todos os assuntos do            
cinema, além de se responsabilizar pela edição de filmes de propaganda do            
Governo (OLIVEIRA, 2010, p. 336).  

 

No entanto, apenas em 1937 com o Golpe de Estado, é que o executivo terá               

total controle do órgão, sendo então renomeado para DIP, com direção de Fontes.  

A partir do explicado no parágrafo anterior, não temos a pretensão de definir             

uma data exata para início de nossa discussão, visto a longa trajetória do DIP. Pois               

bem, elaboramos um corte que irá ter seu "término" – aspas por não ser exatamente               

traçado um corte temporal fixo –, muito devido inclusive ao fôlego de um trabalho              

monográfico, até o ano de 1945. Então temos o "fim" da Segunda Guerra Mundial,              

ou ao menos quando se tem o fim institucional do nazismo na Alemanha do Eixo e o                 

fim da OCIAA em meados de 1946. A reviravolta na discussão é necessária pois              

abordaremos o cinema, sendo, não podemos de mencionar a importância dos           

Estados Unidos da América e sua produção cinematográfica e de que maneira esta             

realizou esforços para efetuar o contato com países latino americanos, muito para            

brecar a influência do eixo na região.  

Gerson Moura resgata a maneira pela qual, literalmente, "Tio Sam chega ao            

Brasil". Não iremos realizar todo um resgate do contexto histórico. Mas é relevante             
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ressaltar que, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo passava por uma             

tensão. Os Estados Unidos da América, ao seu modo, ainda recuperava-se da            

grande crise de 1929. O comércio internacional ainda não estava em sua melhor             

fase e os regimes ditatoriais nacionalistas emergiram na América Latina – como é o              

caso brasileiro.  

A partir de 1933, a Alemanha foi entregue ao partido nazista, com um projeto              

de plano internacional, a presença comercial germânica cresceu rapidamente no          

Brasil. Realizando o "(...) comércio de compensação, (...) troca de produtos por            

produtos, sem a necessidade de intermediação de moedas fortes como a libra ou o              

dólar", o modelo não agradava a economia estadunidense, pois não movimentava           

sua moeda e por consequência seu mercado. Além disso, a presença           

político-ideológica jogava com "(...) afinidades entre movimentos e partidos políticos          

latino-americanos (...), militantes procuravam aglutinar alemães aqui residentes e         

seus descendentes em núcleos do partido nazista" (MOURA, 1986, p. 14 – 15).  

A influência germânica econômica mostrava-se forte no Brasil. A Alemanha,          

assim como os EUA, era uma grande compradora de café e algodão além de              

fornecer uma série de produtos industrializados. Com o início da Segunda Guerra            

Mundial, o Brasil assume "neutralidade" no conflito, ao menos em âmbito político.            

Porém, com o poderoso bloqueio econômico realizado pela Grã-Bretanha, a          

Alemanha sofre dificuldade para negociar com países latino-americanos. Este vácuo          

deixado pela indústria alemã no Brasil, é preenchido pelos EUA. Sendo o            

pan-americanismo a formulação ideológica que justifica os objetivos estratégicos         

estadunidenses no continente americano como um todo (LEMOS, 2004, p. 77).  

Os Estados Unidos, desde a política do Big Stick no século XIX buscava             

realizar uma relação com os países latino americanos. Já sem fôlego o método             

evasivo em termos de força perdia preponderância comercial com o fortalecimento           

do mercado europeu. "Foi nesse contexto que Franklin D. Roosevelt elegeu-se           

presidente dos Estados Unidos (1933) e anunciou uma nova política em relação às             

nações latino americanas: a Política da Boa Vizinhança" (MOURA, 1986, p. 16).            

Como aponta Moura, "(...) os métodos mudaram, mas os objetivos permaneciam os            

mesmos: minimizar a influência européia na América Latina, manter a liderança           

norte-americana e encorajar a estabilidade política no continente" (MOURA, 1986, p.           
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18). Vargas orienta a política externa brasileira no sentido de consolidar a parceria             

com os EUA, tentando obter recursos para projetos de modernização econômica e            

militar no país. É a partir de 1940 que Vargas realiza acordos de ajuda técnica e                

financeira para com os EUA, visando a montagem de um complexo siderúrgico em             

Volta Redonda (RJ). Com a eclosão da guerra em 1939, além das questões             

econômicas, a América Latina ganhava representatividade na questão da defesa          

continental, visto o grande território e, principalmente, a proximidade geográfica do           

nordeste brasileiro com a Europa Ocidental e África. Neste conturbado cenário é que             

temos então a criação do Office.  

No entanto, como já assinalamos, a influência dos EUA na América Latina é             

anterior a criação do Office. Tota aponta que, mesmo antes da formação do             

escritório, o intercâmbio cultural entre as américas já vinha ocorrendo, sobretudo por            

via privada, como é o caso dos grandes estúdios cinematográficos hollywoodianos           

(TOTA, 2000, p. 130). Situado na questão mercadológica, os "grandes" de           

Hollywood aproveitaram o enfraquecimento do cinema europeu para realização de          

investimentos na América Latina. A presença do Tio Sam aumentava          

gradativamente: "Na cidade de São Paulo, dos dezesseis cinemas existentes em           

meados de 1940, 14 exibiam pelo menos um filme americano. No final do ano, todos               

exibiam fitas americanas" (TOTA, 2000, p. 131). O argumento demonstra que,           

mesmo antes do Office ganhar corpo, a influência já era enorme, aumentando a             

expansão da cultura americana na América Latina ao passar dos anos com o             

acirramento da Segunda Guerra Mundial.   

O Office, como resgata Tota, foi criado em 16 de agosto de 1940,             

originalmente como Office for Coordination of Commercial and Cultural Relations          

between the Americas, sob direção do jovem milionário Nelson Rockefeller (32 anos)            

como veremos adiante. Um ano após a formação o escritório recebe novo nome,             

sendo então nomeado como Office of Coordinator of Inter-American Affairs (OCIAA).           

Geograficamente no coração da política estadunidense,  

 
os escritórios do Office estavam localizados no mesmo edifício do          
Departamento de Comércio [Washington, DC], chefiado por Harry Hopkins.         
Ali foi instalado o "quartel general" de Rockefeller (...). A organização           
semimilitar da Fundação Rockefeller modelou o funcionamento da agência         
capitaneada por Nelson. Ele era o centro, e não permitia que ninguém            
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ofuscasse sua liderança. [O autor ressalta que] (...) os objetivos          
político-econômicos estavam na base do projeto da agência (...) para atingir           
esse objetivo, deu-se importância notável às atividades culturais e a          
comunicação (TOTA, 2000, p. 51).  

  

A luta contra o nazismo era de interesse, porém acima de tudo, o empresário              

buscava afastar a América Latina dos produtos alemães que concorriam com a            

mercadoria estadunidense. Além disso, visava combater inclusive as ideias         

comunistas com o modelo do American Way of Life. Ao olhar para os números,              

nota-se o esforço pesado de Nelson: dentre os anos de 1940 e 1941 "(...) os               

empréstimos do Eximbank para os países latino americanos saltaram de 200           

milhões de dólares para 700 milhões. Os produtos latino americanos começaram a            

ser estocados pelos estrategistas estadunidenses" (TOTA, 2000, p. 52). Todas          

atitudes visando um envolvimento comercial com a América Latina.  

Como afirma Érica Gomes Daniel Monteiro, a "(...) política externa do Estado            

norte-americano buscava, sobretudo, consolidar o alinhamento da América Latina e          

afirmar-se como centro hegemônico do continente" (MONTEIRO, 2010, p. 154).          

Portando três subdivisões: comercial e financeira, comunicações e relações         

culturais. O Office, ficou conhecido no Brasil como "birô interamericano" e suas            

funções eram muitas, dentre elas a autora ressalta: "(...) fomentar a colaboração            

hemisférica com os países latino-americanos, combater a presença nazifascista e          

resguardar o mercado para indústrias norte-americanas" (MONTEIRO, 2010, p.         

155). Tota adverte que devemos analisar o Office primordialmente como uma           

máquina para "vender um produto". Neste caso, a ideologia estadunidense.  

Para tanto o escritório foi criado após manobras políticas: durante a terceira            

reeleição de Roosevelt, o empresário Nelson Rockefeller doa cerca de 25 mil            

dólares ao partido Democrata, detalhe importante ressaltar que Rockefeller era          

republicano. Roosevelt é eleito com 54% dos votos. As questões políticas e            

econômicas remontam às posses da família Rockefeller, proprietária da Standard Oil           

Company e do Departamento de Negócios Estrangeiros do Chase National Bank,           

ambas companhias com grande envolvimento comercial com países latino         

americanos. Além disso, Rockefeller no período era diretor do Museu de Arte            

Moderna (MOMA), posição que o possibilitou o fomento de "(...) um verdadeiro            
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território livre para as manifestações artísticas da América Latina (TOTA, 2000, p.            

45), inclusive seu cargo o demandava inúmeras viagens para regiões da América            

Latina conhecendo o território sul-americano, inclusive o direcionando para a          

exploração dos territórios, não em sentido de conhecimento cultural diversificado,          

mas impulsionado, como ressalta Tota, para inspecionar terras para exploração da           

Standard Oil em busca de minérios valiosos e petróleo (TOTA, 2000, p. 46). Indo              

além da figura de Rockefeller, o Birô empregou, nos tempos de maior exercício,             

1100 pessoas nos EUA e cerca de 200 no solo exterior, gastando algo em torno de                

140 milhões de dólares nos seus 6 anos de atividade (MOURA, 1986, p. 22).  

Em todo caso, a partir de "artimanhas" políticas, Nelson Rockefeller é           

incumbido da criação de um grupo ou junta para propor políticas com a América              

Latina, responsável em propagar o "(...) modelo americano: [com o] consumo de            

produtos maravilhosos, progresso material e bons salários" (TOTA, 2000, p. 52).           

Com esta prerrogativa estudada por Tota, Rockefeller acreditava na venda do           

American Way of Life na América Latina, aponta o autor de "Imperialismo Sedutor".             

O magnata estadunidense "(...) tinha, portanto, consciência de que o sucesso no            

campo econômico tornava necessária uma base sólida no campo ideológico"          

(TOTA, 2000, p. 54).  

Das subdivisões do Office nosso foco será a divisão de Comunicações e            

Relações Culturais. Principalmente no que tange ao cinema com a Motion Pictures            

Division, sob responsabilidade de John Hay Whitney, o qual havia sido um dos             

empresários financiadores do lucrativo "... E o vento levou", e por isso desfrutava de              

grande prestígio no meio cinematográfico. Mesmo com alguns poucos funcionários          

(cerca de 40 pessoas em 1944, segundo Tota), a divisão era considerada uma das              

mais importantes do Office – por isso o foco voltado para dita divisão. No que diz                

respeito a estrutura de funcionamento da divisão,  

  
os filmes estavam divididos em dois ramos: a produção destinada à           
apresentação de salas de cinema e a produção não comercial, que era            
apresentada em escolas, clubes, ao ar livre etc. O centro nervoso da divisão             
estava em Nova York e tinha três divisões (TOTA, 2000, p. 62). 

 

Sendo, as seguintes: I – produção e adaptação, a qual selecionava filmes            

produzidos em outros departamentos, inclusive óbvio em Hollywood, também         

19 



 

realizava trabalhos em traduções para dublagens; II – A seção de curta metragens             

ficava a cargo da produção de cinejornais, documentários e desenhos relacionados           

à política interamericana; III – Esta última responsável pela supervisão e distribuição            

de filmes em 16 milímetros (TOTA, 2000, p. 62 – 63). Outra informação importante              

no que diz respeito a estrutura do Office e sua ação, refere-se a sua ligação com                

Hollywood.  

Para tanto a autora Érica Monteiro, ressalta dois órgãos, o já citado OCIAA e              

o Motion Pictures Society for the America, organização que buscou estimular a            

divulgação de projetos governamentais em todas as repúblicas americanas e ligar a            

OCIAA com o universo de Hollywood. Ao analisar uma comparação entre os dois             

órgãos temos  

 
(...) o intuito de perceber como se estabeleceu a vinculação dos interesses            
da políticas externa dos Estados Unidos da América com os grandes           
estúdios de Hollywood para a América Latina durante a Segunda Guerra           
Mundial (MONTEIRO, 2011, p. 42).  

  

A partir deste raciocínio, a autora busca elencar a quarta dimensão das            

Relações Internacionais. Sendo as três primeiras dimensões, ou ao menos já           

consagradas: economia, política e militar. A quarta seria referente ao fator cultural, a             

qual formou-se a partir do envolvimento do Estado somado aos interesses privados            

de economia, trata-se da Society.  

O OCIAA acreditava que o cinema era um veículo extremamente eficaz para            

a promoção da política da boa-vizinhança, no entanto  

 
(...), era necessário, que a realização dos filmes fosse monitorada, para           
evitar, sobretudo, a veiculação de imagens equivocadas do povo dos EUA           
aos olhos dos latino-americanos, e para que os latinos não fossem           
estereotipados nas produções (MONTEIRO, 2011, p. 46). 

 

Neste terreno, a figura de John Hay Whitney foi fundamental ao reunir-se com             

importantes membros da indústria cinematográfica de Hollywood, propondo a "(...)          

criação de uma corporação sem fins lucrativos dedicada a agir em prol da Política da               

Boa Vizinhança" (MONTEIRO, 2011, p. 41). Formando a MPSA em 21 de março de              

1941. Suas principais finalidades seriam então o fortalecimento e coordenação dos           
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laços entre os Estados Unidos e os países latino americanos, por meio de trocas              

culturais, pela contratação de artistas de outras repúblicas americanas – ponto           

incentivado principalmente após a criação do Latin American Consular Association          

(MONTEIRO, 2011, p. 48 e 54). Neste esforço de preponderar ideologicamente           

sobre a América Latina, vemos então a institucionalização de inúmeros órgãos           

vinculados, tanto com o Estado norte-americano, bem como com as indústrias           

privadas cinematográficas – este esforço é o que a autora ironiza como sendo a              

"diplomacia hollywoodiana", qual corroborou para consolidação dos hábitos e         

costumes ianques na América Latina. Como veremos no terceiro capítulo, a           

propagação de imagens calcadas em estereótipos irá acontecer no cinema de           

animação. 

Dentre outros exemplos que podem ser enumerados indo além do cinema a            

autora ressalta em outro artigo o caso da edição brasileira da revista "Reader's             

Digest", a qual mesmo não oficialmente ligada ao OCIAA, manteve relações com o             

órgão em prol da Política da Boa Vizinhança. Ressalta também outros projetos do             

Office, como é o caso do "Cooperation with U.S. Advertisers in the other American              

Republics", organizado em 1942 em conjunto com o Departamento de Comércio, do            

Tesouro e de Estado dos Estados Unidos, além de outras agências governamentais,            

tinha como objetivo conseguir investimentos de grandes empresas dos EUA na           

América Latina visando uma "dominação cultural", o escritório "(...) interferia          

diretamente na confecção das mensagens publicitárias ou de jingles, inserindo          

textos e comunicações relacionadas à Política da Boa Vizinhança" (MONTEIRO,          

2011, p. 162). Monteiro elenca algumas destas grandes empresas, dentre elas           

ressalto: A Standard Oil Company ou se preferir ESSO (a mesma da família de              

Rockefeller), a gigante Coca-Cola e a gravadora RCA Victor.  

 

1.3. O diálogo entre DIP e os Estados Unidos da América  

 

Mas de que modo ocorreu o envolvimento concreto entre os Estados do Brasil             

e dos Estados Unidos da América? Moura adverte que em meados de 1939 os EUA               

já se preparavam para uma eventual entrada na Segunda Guerra Mundial,  
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por isso mesmo, o presidente Roosevelt disse naquela ocasião ao ministro           
das Relações Exteriores do Brasil, Osvaldo Aranha, que seus planos          
estratégicos incluíam a defesa da América do Sul. Começou aí um processo            
de colaboração (difícil) entre os militares americanos e brasileiros, os          
primeiros solicitando aos últimos que eliminassem a influência germânica no          
Brasil e permitissem a presença de tropas americanas em território          
brasileiro (Nordeste) (MOURA, 1986, p. 30).  

 

O processo foi difícil, como ressalta o autor, devido ao envolvimento de            

elementos da "alta oficialidade brasileira" com o Eixo. Sendo necessária então a            

atuação, como mostramos anteriormente, do Office no esforço de convencer          

determinados setores do Estado Novo por meio da máquina de entretenimento           

estadunidense. Vista a questão, o Birô necessitava de uma atuação direta em solo             

brasileiro, a qual ocorreu pela direção de Berent Friele no Brasil, o empresário muito              

próximo de Rockefeller, participou ativamente durante a Segunda Guerra Mundial,          

atuando no intercâmbio cultural, mas também no campo agrícola e industrial. Além            

do suporte, como ressalta Moura, da Embaixada Americana no Rio de Janeiro e de              

inúmeros empresários ligados com o Birô, além dos já citados, tínhamos: General            

Electric na indústria, Metro Gold Mayer do cinema, The National City Bank of NY              

tratando de empréstimos e investimentos, dentre outros parceiros.  

No que tange ao cinema, o DIP trabalhou em conjunto com o Office             

principalmente a partir de 1941, operando no sentido de delinear uma maior            

aproximação com os Estados Unidos. 
 
Em mais de uma ocasião, funcionários do DIP trabalharam em projetos           
comuns ao Birô: (...) o DIP mostrava-se mais brando na questão da censura             
aos filmes americanos: O grande ditador, de Chaplin, por exemplo, foi           
liberado com pequenos cortes apenas, apesar do discurso radicalmente         
democrático da cena final. De 1942 em diante, quando o Brasil já tinha             
rompido relações com Alemanha, Itália e Japão, o DIP foi particularmente           
ativo na apreensão de filmes do Eixo (MOURA, 1986, p. 57 - 58).  

 

Adentrando então na sociedade brasileira, a cultura estadunidense realizou         

seus acordos com a política de Getúlio Vargas. Ao mesmo modo, que Vargas             

precisou, ao seu modo, a partir do DIP liberar determinadas opiniões políticas que             

contrariavam a sua ideologia de comando de Estado. Os Estados Unidos precisaram            

entrar na América Latina com um grande investimento financeiro, indo além do            

pretendido pelo fôlego do setor cinematográfico – visto o financiamento para, por            
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exemplo, o complexo industrial de Volta Redonda e também pelas forças de capital             

privado, como é o caso da Standard Oil Company e Coca Cola, as quais ao seu                

modo também empregavam trabalhadores no Brasil.  

Temos então um exercício de diversas variantes. A dinâmica brasileira          

existente desde o Movimento Modernista com os intelectuais favorecia o cinema e a             

modernização da sociedade, mesmo que por via do envolvimento com os Estados            

Unidos. Ao mesmo tempo que os EUA olhavam para o Brasil como um ponto              

estratégico de combate e trabalharam buscando frear a influência das ideologias           

autoritárias europeias, por outro lado a indústria do entretenimento estadunidense,          

mas não apenas, observou na América Latina um terreno fértil para um investimento             

de longo prazo, basta assistirmos a presença do American Way of Life até os dias               

de hoje.  
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2. O CINEMA DE ANIMAÇÃO, A ANIMAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS E A WALT             

DISNEY: Um olhar sob o imperialismo cultural  

 

Dando continuidade ao trabalho monográfico, buscaremos neste capítulo        

situar o leitor no que tange o exercício artístico da animação. No primeiro capítulo, o               

foco ficou ligado ao cinema, pois definimos a animação, como parte integrante das             

telonas. Visando realizar definições sobre o tema de modo a trazer luz sobre a fonte               

principal utilizada na pesquisa, ou seja, o longa de animação "Você já foi à Bahia?"               

(1944). Abordaremos a presença deste tipo cinematográfico no Brasil e como foi sua             

trajetória. No segundo momento, iremos dar espaço para os estúdios Walt Disney,            

sobretudo, o período estudado, com suas inovações e sua contribuição na Política            

da Boa-Vizinhança e seus problemas financeiros. Neste fôlego, serão recolhidas          

inclusive mobilizações sindicais dentro dos estúdios do criador do Mickey e questões            

financeiras ocorridas em solo estadunidense durante os anos de 1940. Por fim, no             

último tópico, iremos focar na visita de Walt Disney na América Latina, com isso              

buscando efetuar a união dos interesses do office pela animação e, no limite do              

possível, incluindo nossa fonte principal para um primeiro sopro de análise.  

 

2.1. Buscando compreender o universo da animação: Uma breve introdução  

 

Primeiro é válido ressaltar este desafio encontrado na elaboração da          

monografia, pois durante a pesquisa bibliográfica muitas vezes sofremos – uso o            

plural, por conta da ajuda dada do professor orientador neste mote – pelo reduzido              

número de trabalhos no campo da história que enfatizam a produção de animação.             

Observamos um problema dentro da própria historiografia destinada ao cinema ao           

não direcionar muitas vezes seu olhar para o desenho animado. Não acreditamos            

que o problema ocorra apenas pelo excesso do caráter cômico do formato e nem tão               

pouco se dê pelo fato do principal público receptor dos desenhos animados serem             

crianças – essa é uma característica dos dias atuais e não se encaixa para o               

período analisado. Acreditamos que a dificuldade encontrada pela historiografia em          

não favorecer esta produção ocorra muito talvez pelo fato do desenho animado ter             

suas próprias técnicas de feitura, diferentes do cinema, o qual, chamaremos de            
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convencional ou de atores. Esta singularidade imprime por si só outros mecanismos            

de produção, com outros agentes, com outros tipos de artistas e, vale ressaltar,             

exigindo, acima de tudo, diferentes formações técnicas para realização do trabalho.           

Deste modo, desejamos resgatar características singulares da técnica utilizada,         

visando compreender a trajetória de uma ideia inicial até a sua distribuição            

chegando ao público.  

É pertinente, ainda no início do capítulo, deixar claro que na minha formação             

enquanto graduando de História não tive a possibilidade de realizar disciplinas da            

área da animação. Além disso, muito do material coletado como bibliografia é            

proveniente de distintas áreas de estudo – dentre outras, ciências da comunicação,            

artes plásticas e jornalismo. Sendo assim, peço desculpas se durante o andamento            

da monografia ocorrerem equívocos conceituais. O conhecimento obtido sobre o          

tema ocorreu por leituras fora das disciplinas da universidade e o distanciamento            

prático é evidente, sendo passível a ocorrência de alguns deslizes os quais me             

esforcei para não ocorrência. Este fôlego de situar o leitor a tecnologia explorada na              

monografia é vista como necessária pois ajuda compreender o objeto, sua feitura, o             

número de responsáveis. O que, por sua vez, dentre outras questões, favorece no             

entendimento do orçamento necessário para produção, o tempo básico para realizar           

um filme, as tecnologias utilizadas tanto para feitura como para distribuição. Enfim,            

os meios e mediações necessárias para o filme chegar ao receptor – assim como já               

abordamos na introdução.  

Para investigar o universo da animação, trouxemos o livro "A experiência           

brasileira no cinema de animação" de Antônio Moreno, produzido no final dos anos             

de 1970. O trabalho foi produzido em conjunto com a Embrafilme, e ajuda             

compreender dificuldades conceituais enfrentadas na elaboração da monografia.        

Além disso, traz uma breve trajetória da animação em solo brasileiro e as diferentes              

técnicas utilizadas para feitura da animação – mesmo publicado há mais de 40 anos              

atrás, o livro é pertinente por introduzir o universo para um público leigo interessado              

por entender o funcionamento da técnica. Após uma introdução, trazemos          

discussões do título "A arte da animação – técnica e estética através da história", de               

Alberto Lucena Júnior.  
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No primeiro passo do livro, Moreno busca uma definição, apresentando um           

problema: O que é cinema de animação? Com esta questão, o autor admite a              

ocorrência de uma confusão na diferenciação de desenho animado, cinema de           

tomada direta e animação. Animação, segundo o autor, baseando-se no boletim da            

"Association Internacionale du Film d' Animation", é "(...) toda criação          

cinematográfica realizada, imagem por imagem" (MORENO, 1978, p. 8). O "cinema           

de tomada direta" é o filme convencional, filme de atores, realizado em fotografia             

ininterrupta no qual a cena captada já é existente no universo do real. O cinema de                

animação, como pode ser o caso do desenho animado, opera numa dimensão de             

irrealidade e descontinuidade, ganhando forma apenas quando organizado de         

maneira lógica na mesa de filmagem ou Truca (dispositivo utilizado com câmera            

analógica responsável por capturar quadro-a-quadro da animação). Num filme de          

animação, os fatos têm seu lugar, primeiramente, na tela, na projeção.  

Sendo a animação, qualquer criação cinematográfica que recria movimentos         

imagem por imagem, o desenho animado é um dos frutos da animação. O desenho              

animado, tal como "Tom & Jerry", "Pica-Pau", "Pato Donald", "Mickey Mouse", enfim,            

são decorrência de um processo com início em uma uma simples ideia ou história              

que é transformada em argumento e, em seguida, em roteiro. Na sequência o roteiro              

é transformado em storyboard – quando é transformado numa espécie de história            

em quadrinhos –, a qual conta com as principais etapas e sequências do filme. Em               

seguida, exemplo de storyboard, neste caso, fragmento de "Você já foi à Bahia?"             

(1944), coletado via internet:   

 

 
FIGURA 1: Storyboard Walt Disney. 

Fonte: Website Howard Lowery. 
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Todo o filme é elaborado primeiramente em papel, toda a ação dos            

personagens é realizada em papel (andar, dançar, rir, correr, entre outras), após            

serem transpassados para folhas de acetato são direcionados para Truca e nela            

ganham movimento – é necessário enfatizar novamente que o livro de Moreno foi             

escrito no final dos anos de 1970 e, obviamente, não leva em conta transformações              

recentes da técnica, sobretudo o computador como peça chave e fundamental na            

mudança técnica da feitura de filmes mais recentes.  

Na fase das folhas de acetato, os desenhos, folha por folha, são pintados com              

as cores desejadas. Terminado o processo de pintura e de ordem das folhas de              

acetato na Truca, construindo uma espécie de narrativa, imagem por imagem,           

capturadas analogicamente e ganhando vida quando passadas uma de cada vez, o            

processo proporciona por meio de luz que as intercala o movimento. "A            

transparência de acetato permite, então, que se desenha, em outra folha de papel,             

os fundos ou cenários em que deva decorrer a ação de determinada cena"             

(MORENO, 1978, p. 16). O artista então tem a possibilidade de compartilhar o fundo              

com o restante dos desenhos e corrigir determinadas imperfeições apagando a folha            

de acetato com benzina. Resumindo, no ato de filmar, ou de ação, a ordem é a                

seguinte: o cenário é anexado na projeção, depois o corpo inteiro do boneco e, por               

último, o desenho do movimento dos braços ou, por exemplo, da boca do             

personagem – se de fato ocorrer a presença de diálogos.  

Na sequência do livro, Moreno aborda a relação entre o desenho animado e             

os quadrinhos, questão bem aprofundada na tese de doutorado de Celbi Vagner            

Melo Pegonaro – a qual retornaremos. O cinema de animação e o quadrinho têm              

grandes proximidades. Não nos referimos a dinâmica atual de muitos quadrinhos           

terem sido transportados para o cinema, e vice-versa. Mas ao caráter da gestação             

do desenho animado, como vimos, muito dependente da folha e caneta para seu             

nascimento, assim como nos quadrinhos. O autor aponta que a grande diferença            

está na maior dinâmica do cinema de animação e na tecnologia mais apurada. "Daí              

poder-se dizer que, estruturalmente, o desenho animado é o quadrinho dinamizado           

por meios mecânicos" (MORENO, 1978, p. 28). Uma ressalva, a partir de Lucena, é              

conveniente partindo da constatação anterior: explorando a produção do início do           
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século XX, o sucesso de Disney é entendido notando a formatação de uma  

  
correta equação envolvendo imagem desenhada e seu movimento        
espaço/tempo. A mais pura conquista da arte sobre a tecnologia que lhe            
permitia existir. Em outras palavras, ao sujeito que possuía o lápis (a            
tecnologia) foi oferecido um alfabeto (a arte), para que ele pudesse           
expressar-se. (LUCENA, 2002, p. 97).  
 

As produções Disney souberam explorar a dinâmica do desenho animado          

devido ao controle dos mecanismos tecnológicos de sua época. Para entender a            

questão é fundamental um breve histórico, como traz Moreno, sobre o cinema de             

animação mundial. Como relatamos acima, quadrinhos serão abarcados na         

produção de desenhos animados. Mas lembramos o leitor, tudo só foi possível após             

a criação do cinematógrafo dos irmãos Lumière em 1895. Após 13 anos, o francês              

Emile Cohl (1857 – 1938), considerado um dos precursores do desenho animado            

cinematográfico, realiza seu primeiro cinema de animação com algo em torno de            

dois mil desenhos feitos todos à mão, para uma projeção de um pouco menos de               

dois minutos, com o título de "Fantasmagoria" (1908). O artista também é realizador             

do primeiro filme de animação de bonecos, realizado em 1909, intitulado "Les            

locataires d'à côté" (1909), tipo de animação realizada quadro-a-quadro,         

imagem-por-imagem, sendo a câmera utilizada tal qual para gravação de cinema de            

tomada direta, método arcaico e de produção muito trabalhosa (MORENO, 1978, p.            

9). Ainda muito rudimentar, artistas como Emile Cohl, realizavam um trabalho de            

vanguarda, muito distante tecnicamente do alcançado posteriormente pela indústria         

de entretenimento estadunidense.  

Moreno aponta que, mesmo proveniente da França com expoentes como          

Emile Cohl, o cinema de animação terá seu sucesso alcançado nos Estados Unidos             

– muito em decorrência de duas questões: a estrutura industrial montada e a             

desestruturação física e econômica ocorrida na Europa devido a Primeira Guerra           

Mundial. Este cenário  

  
que favorecerá a sua criação e seu desenvolvimento (...) [contará com]           
muitos os nomes que se podem citar no desenho animado americano. Entre            
nós os mais conhecidos são Pat Sullian, criador do "Gato Félix"; Walter            
Lantz, criador do "Pica-Pau" (MORENO, 1978, p. 51)  
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Nos EUA, será em Nova Iorque que, primeiramente, a nova linguagem de            

entretenimento ganhará mais força e estrutura, depois acontecendo a transferência          

para Hollywood. Nesta época, ocorria uma preocupação de trabalhar na busca de            

aperfeiçoamento e execução, dentre outros nomes antes de Walt Disney, o autor            

traz "(...) J. R. Bray e, posteriormente, Earl Hunt [os quais] idealizaram um sistema              

no qual os personagens podiam ser desenhados sobre o papel celulóide (...) e logo              

fotografados contra um fundo único" (MORENO, 1978, p. 52). Poupando o           

desenhista da feitura dos "dois mil" desenhos antes realizados, ou mais, método            

muito utilizado pela Disney posteriormente.  

Podemos definir que 1923 é o ano de surgimento da Walt Disney em             

Hollywood. Proveniente do Kansas City e montando seu primeiro estúdio. Sua           

primeira grande animação foi "Alice's Wonderland" (1923),  

 
que colocava uma heroína [uma jovem menina] viva em meio de desenhos            
animados (...) Mas é em 1928 a segunda grande data da história do             
desenho animado: a criação de Mickey Mouse. Era o primeiro desenho           
animado falado. Mickey, diferentemente do humor surrealista Emile Cohl         
(...) com a voz do próprio Walt, cantava, dançava, enlouquecia multidões. O            
sucesso foi tão grande que, além de assinalar o período áureo da história             
do cinema animado, possibilitou a Disney a implantação de uma "arte           
indústria" que não mais parou (MORENO, 1978, p. 52 – 53).  
 

Dentre as principais contribuições da Disney para o cinema de animação,           

Antônio Moreno ressalta: "(...) coordenação com música, a introdução do colorido           

baseado nos processos iniciais do technicolor, introdução dos valores tonais nos           

desenhos, o desenho longa-metragem e o som estereofônico" (IDEM). Voltaremos a           

Disney na sequência. Além de Disney, o autor ressalta outros artistas dentre eles,             

David e Max Fleicher (Popeye, Betty Boop, "As aventuras de Gulliver" e Mr. Bug              

Goes to Town"), Fritz Freling (Nos desenhos da "Warner Brothers", entre eles o             

famoso Pernalonga). Aponta também o grande sucesso ocasionado em 1944 por           

"Tom & Jerry", de Hanna-Barbera, o qual disputou por anos com a indústria Disney              

–o desenho de Hanna-Barbera, no entanto, carregará características distintas dos          

filmes Disney, portando roteiros com menos corpo, menos personagens e menor           

respeito para a realidade (questões da gravidade, muito prezadas por Walt Disney).            

O autor afirma várias vezes no andamento do texto que o grande sucesso dos              
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Estados Unidos está muito ligado com a infraestrutura industrial e, lembro sobretudo,            

com a indústria da publicidade e propaganda americana, a qual mesmo durante o             

conflito da Segunda Guerra Mundial, não poupou esforços no âmbito da Política da             

Boa-Vizinhança – como apontamos no capítulo anterior.  

Como vimos, os Estados Unidos são, sem dúvida, os maiores produtores e o             

que alcançaram o maior sucesso por meio do cinema de animação. Mas é             

necessário, como resgata Moreno, assinalar a produção da animação         

cinematográfica europeia até meados da década de 1960: na Inglaterra (Joy           

Batchlor e John Halas com o contestador "Animal Farm" em 1954, baseado no             

romance do também inglês George Orwell e, posteriormente George Dunning com o            

filme "Yellow Submarine" em meados da década de 1960, o qual muito afastado da              

dinâmica dos filmes "disneyanos", propunha ligações com o rock psicodélico do           

grupo The Beatles), dentre outros países, o autor lembra a produção na            

Tchecoeslováquia (Jiri Trnka), na Iuguslávia (grande produção realizada pela escola          

de Zagreb, sobretudo a partir de 1956), na URSS (ainda em 1935 com o longa               

metragem "O Novo Gulliver" de A. L. Ptouchko) – infelizmente, não voltaremos            

nosso olhar para as produções citadas, mas vale apontar sua importância.  

 

 

2.2. Magia Criativa e Problemas da realidade nos estúdios Walt Disney: A            

animação do sindicato nos estúdios, imprevistos financeiros e a América          

Latina  

 

Muito já foi escrito sobre Walt Disney e não temos a possibilidade de elaborar              

uma biografia em um trabalho de caráter monográfico, muito menos em um simples             

tópico. Ou seja, para ficar definido, não pretendemos neste tópico realizar uma            

biografia de Walt Disney. Traremos informações pertinentes, as quais, pensamos          

dizer respeito ao período estudado, sobretudo na ligação dos estúdios com a política             

estadunidense durante o período abordado.  

Além disso, não teríamos maneira de analisar toda a produção da Walt            

Disney, como nos traz Pegonaro, o universo da produtora é gigantesco, apenas para             

termos uma ideia:  
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55 longas metragens produzidos entre 1937 e 2015 e centenas de           
curtas-metragens para cinema, considerados "clássicos" pelo cânone       
disneyano [ao longo dos anos] houve aumento expressivo da produção          
live-action (não-animada) a partir de 1950 e uma explosão da produção           
televisiva, de home-vídeo e filmes terceirizados ou em co parceiras a partir            
dos anos 1980 (PEGONARO,  2016, p. 112). 

 

Deste modo, assim como o autor da tese não vê a possibilidade de elaborar              

uma refinada discussão sobre os estúdios, providenciamos neste tópico, fios          

condutores que liguem a produção com a temática exposta no capítulo inicial desta             

monografia. De início, expostos os desafios, partiremos da tese "Animação e           

quadrinhos Disney: produção cultural no início do século XXI" (2016), defendida por            

Celbi Vagner Melo Pegonaro na ECA/USP. Pegonaro nos traz logo na introdução a             

importância do Mickey Mouse (1928), pois o seu lançamento foi fundamental para            

sucesso da produtora. Além disso,  

 
(...) é preciso ter em mente que a produção Disney seguiu caminhos            
diferentes (...) no cinema e nas HQ' s (...) enquanto na animação e, por              
muito tempo as tiras eram produzidas pelo próprio Disney, a produção de            
quadrinhos era terceirizada por meio de licenciamento (PEGONARO, 2016,         
p. 29).  

 

Isto colocado, o autor demonstra que, principalmente o cinema de animação,           

como já inclusive apontamos no capítulo anterior, mas também nos quadrinhos,           

funcionava como "fruto de trabalho coletivo": 

  
O cinema, está estruturado em uma divisão de trabalho rigorosa,          
semelhante a qualquer outra indústria, segue um processo desde sua          
matéria-prima (script), passando por todos os profissionais e áreas que          
realizarão o filme (roteiristas, produtores, diretores, cenógrafos, figurinistas,        
músicos, maquiadores, técnicos de som, etc.). Apesar de haver um          
realizador inicial, [o processo passa por muitas mãos até sua finalização].           
(PEGONARO, 2016, p. 35)  
 

Esta constatação é fundamental para pensarmos não na figura de Walt           

Disney como grande e único realizador, mas, principalmente, como parte de um todo             

envolvido na produção dos filmes. Porém, como apontamos no tópico anterior,           

muitos avanços tecnológicos ocorreram devido a invenções e ao empenho de Walt.            

"O fenômeno Disney", como trouxe Lucena Jr, foi fundamental por unir a técnica             

com o caráter artístico na produção dos desenhos animados. Segue a definição:            

"Esses indivíduos [os desenhistas, sobretudo] possuíam grandes qualificações        
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técnicas, mas eram, em essência, artistas – com total conhecimento de arte e todo              

seu interesse voltado para conquistas nesse campo" (LUCENA, 2002, p. 82).           

Segundo o autor,  

 
nos Estados Unidos, até os anos de 1940, animação era sinônimo de            
desenho animado. George Pal vai explorar a animação de bonecos com           
plena consciência de que cinema é, antes de tudo, entretenimento (...).           
Essa noção do que é cinema é decisiva. A maior parte dos filmes de              
animadores independentes foi prejudicada por desconsiderarem a natureza        
dessa mídia. Os filmes eram tratados como fossem pinturas em movimento.           
Acabaram monótonos, desinteressantes – nem era pintura, nem filme         
(LUCENA, 2002, p. 91).  

 

George Pal, conhecido por "Guerra dos Mundos" (1953), dirá que nos EUA a             

animação terá caráter diferente dos artistas europeus ligados, principalmente a          

vanguardas artísticas, como exemplo o autor cita alguns, sobretudo Oskar          

Fischinger – com "An Optical Poem" (1938), e seu caráter abstrato –, Lotte Reiniger              

– com "Pagageno" (1935) –, Len Douglas Crockwell, dentre outros. Seguindo a            

constatação de Lucena, é fundamental pensar no trânsito realizado da Europa para            

os EUA pela animação, partindo do campo da vanguarda artística para           

transformar-se numa espécie de mainstream da indústria do entretenimento, muito          

cimentada a partir da distribuição dos desenhos animados para outros países fora            

dos EUA, vale ressaltar a importância vital das medidas políticas estadunidense           

durante a Segunda Guerra Mundial, visando um bom convívio entre diversos países            

e exportando seu cinema.  

Mas, ainda antes do período da guerra, Walt Disney foi singular ao captar a              

definição de que o desenho animado não consistia em um trabalho artístico            

desvinculado do plano do entretenimento, operando então neste trânsito da          

animação e utilizando  

 
sua extraordinária sensibilidade artística e a noção precisa de cinema          
enquanto arte, associada à exploração como entretenimento, contribuíram        
para que ele e seus artistas estabelecessem nada menos que os conceitos            
fundamentais da arte da animação (...) [formou-se] a correta equação          
envolvendo imagem desenhada e seu movimento espaço/tempo (LUCENA,        
2002, p. 97).  
 

Esta sensibilidade artística e, acima de tudo, empreendedora fez Walt Disney           

um grande precursor na arte da animação, principalmente se pensarmos no           
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percurso realizado pelo veículo durante o início do século XX. Sendo, entusiasta na             

busca de um estilo pedagógico de suas animações. Com a entrada do EUA na              

Segunda Guerra Mundial, esta característica singular desenvolvida pela Disney         

servirá como ferramenta para formação de opinião dentro e fora da América.  

A partir de Pegonaro, podemos refletir ainda mais sobre tal constatação, pois            

segundo o autor em sua tese, ainda antes da guerra  

 
a animação é usada pelos governos, com exemplos na Inglaterra, na União            
Soviética, Alemanha, França e Argentina (...) [mas é] Durante a Segunda           
Guerra Mundial, [que] a animação se torna importante instrumento para          
propaganda ideológica. (PEGONARO, 2016, p. 65)  

 

Aliás, neste momento, seguindo caráter pedagógico, a animação Disney terá          

fundamental importância na busca de estreitar os laços entre Brasil e os Estados             

Unidos, o exemplo marcante de tal aproximação foi "(...) a criação do personagem             

Zé Carioca, que estrelou os filmes "Alô Amigos" (1942) e "Você já foi à Bahia?"               

(1944)" (PEGONARO, 2016, p. 66). O personagem seria a materialização nas           

telonas do malandro carioca, do personagem caricato brasileiro, o sujeito que           

receberia de braços abertos seu novo amigo americano representado por Pato           

Donald.  

Para aprofundar a discussão, partirmos do texto "Cartoons e propaganda          

política" (2009) por Roberval S. Santiago para discernir sobre a penetração cultural            

dos desenhos animados Disney na América Latina e a sua força pedagógica. Qual é              

a importância das considerações neste momento? Santiago busca investigar e          

analisar a Política da Boa-Vizinhança a partir da produção Walt Disney e vê na              

última a propagação de princípios induzidos por práticas políticas e, por           

consequências sociais. Seguindo a política estadunidense, a qual já foi exposta e            

trabalhada no capítulo um, o autor aponta para de que maneira  

 
seguindo as doutrinas do Pentágono (...), uma das faces estratégicas do           
programa [da OCIAA] também fora o de cooptar o setor de entretenimento            
da indústria (...) do cinema, os teatros de revistas, os shows da Broadway,             
as tirinhas em HQ, os cartoons, os magazines de lazer e as novidades             
impressas. (SANTIAGO, 2009, p. 3)  
 

Neste ponto, a Walt Disney foi incorporada na política do EUA, "(...) veiculada             

nas fitas de desenhos animados exibidos na telona" (IDEM). Na dinâmica exposta,            
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os desenhos animados, segundo o autor, pregam os princípios políticos          

estadunidense e  

 
(...) revigoram a sagrada ideia de que o EUA ensina ao mundo como             
funciona a democracia aberta e universal da livre iniciativa do indivíduo. Em            
resumo, cabe ao mundo se render e aceitar a predestinação de que os             
norte-americanos são o "povo escolhido" para liderar o mundo diante do           
confuso milênio que se assenta no horizonte. (SANTIAGO, 2009, p. 8)  

 

Esta seria uma espécie de elaboração de um jogo político nos desenhos            

animados da Walt Disney. Mesmo que seu criador tenha trocado certa simpatia à             

frente nazista – Walt visitou a Alemanha nazista em 1935, inclusive cogitou trabalhos             

com Hitler (SANTIAGO, 2009, p. 10) –, sua produção "(...) jamais lhe causou             

prejuízos financeiros" (IDEM). Inclusive, com a entrada dos EUA na Segunda Guerra            

Mundial, a Disney não poupou esforços para contribuir com a frente dos aliados,             

participando massivamente da política estadunidense. Exemplos são muitos, dentre         

eles, Santiago ressalta: "Reason and Emotion" (1943), filme inclusive indicado ao           

Oscar, "Education for Death" (1943), o longa "Russian Rapsody" (1944) e a "Der             

Fuehrer's Face" (1942), todas "(...) películas realizadas com o intuito racional de            

promover a veiculação da propaganda ideológica patrocinada pelo governo dos EUA           

da época" (SANTIAGO, 2009, p. 15).  

Mas foram duas frentes ideológicas que buscavam, cada qual ao seu modo,            

uma propagação de um ideal: a última citada é referente a demonização do eixo              

realizada pelos estúdios Walt Disney pelo financiamento dos Estados Unidos a outra            

é referente ao Office de propagação de uma política de bons amigos. Antes uma              

ressalva, o alinhamento político ideológico foi possível não apenas devido a           

questões políticas, antes disso, foi decorrência de uma crise econômica que os            

estúdios Disney passavam na época. É fato que após o lançamento de "Branca de              

Neve e os Sete Anões" (1937), Walt Disney viveu grande prestígio, "os nove meses              

posteriores à estreia (...) podem ter sido os melhores meses da vida adulta de Walt"               

(GABLER, 2016, p. 321), o longa rendeu fama, lucro e sucesso. Após o sucesso do               

longa de animação, três outros filmes de maior fôlego não obtiveram grande            

arrecadação, o autor ressalta "Pinóquio" (1940), mesmo ganhando o Oscar, e           

"Fantasia" (1940). Gabler aponta que os filmes buscavam transmitir uma          
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tranquilidade, uma fuga da realidade que não agradou ao público, principalmente ao            

público europeu que vivia a guerra (GABLER, 2016, p. 398).  

 
Embora o estúdio tivesse registrado um lucro – sem contar os impostos –             
de US$ 140 mil nos primeiros quatro meses do ano fiscal de 1941 e tivesse               
distribuído, na verdade, US$ 149 mil em bônus para sua equipe, a maior             
parte em ações e preferenciais, o banco [Bank of America] estava           
novamente preocupado com as perspectivas financeiras da companhia. (...)         
Com Fantasia sendo um desapontamento com (...) dívidas de US$ 3           
milhões (GABLER, 2016, p. 408). 
  

Este cenário marcava a situação do estúdio. Uma série de cortes foram            

realizados, com diminuição de empregados, com paralisação de algumas produções          

e fechamento da escola de arte de Walt. O descontentamento de funcionários            

tornou-se uma realidade no mundo da animação, a força dos sindicatos chegou aos             

estúdios Disney e a paralisação era evidente, ocorrendo de fato no dia 28 de maio               

de 1941, lembrando que os Estados Unidos não tinham entrado oficialmente na            

Segunda Guerra Mundial, questão ocorrida somente em 7 de dezembro do mesmo            

ano após o ataque à base militar de Pearl Harbor, ato que mudará o andamento dos                

estúdios. Para enfatizar a situação de Burbank (sede dos estúdios), dos "(...) 500             

empregados em posição sobre as quais a associação tinha jurisdição 472 eram            

sindicalizados e, destes, 410 estavam em greve" (GABLER, 2016, p. 424). Além            

disso, após a mobilização dos funcionários, muitos artistas de Hollywood apoiaram o            

movimento em favor dos funcionários de Walt Disney, causando um grande choque            

para Walt. Na foto encontrada na internet observamos a jovem trabalhadora           

segurando a placa com a representação de Pinóquio e a seguinte frase: "There are              

no strings on me", brincando com o personagem/boneco que não faz ou realiza tudo              

o que é mandado, reivindicando então seus direitos na paralisação.  
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FIGURA 2: Ato de trabalhadores em greve nos estúdios Walt Disney 

Fonte: Website Cartoon Brew 

 

Felizmente, não para as finanças nem para Walt Disney, no dia 23 de julho a               

greve chega ao fim. Um acordo parecia ter delineado uma calma nos estúdios:  

 
Os lados haviam concordado com aumentos salariais – 10% para os artistas            
que ganhavam menos de US$ 50 por semana – cem horas de pagamentos             
para os grevistas e readmissão dos trabalhadores demitidos (GABLER,         
2016, p. 430) 
  

No entanto, a pressão do Bank of America ainda era preocupante e, além             

disso, Walt Disney acusava a mobilização e seus organizadores de comunistas, o            

que, por sua vez, prejudicava a relação com os trabalhadores (GABLER, 2016, p.             

431). Neste conturbado cenário, Walt parte para América do Sul financiado pelo            

recém-criado "Office of Coordinator of Inter American Affairs".  

 

 

2.3. Walt Disney na América Latina: um tour para fugir da realidade  

 

No primeiro capítulo da monografia já abordamos a relação de Nelson           

Rockefeller com a América Latina como comandante do OCIAA – lembramos seu            
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interesse não apenas cultural, mas sobretudo econômico com o lado sul da América,             

exemplos como seus investimentos pela "Standard Oil" e também seu interesse pela            

construção de um hotel em Caracas (GABLER, 2016, p. 431). Além disso, já             

trouxemos anteriormente o papel importante do milionário John Hay Whitney ao           

chefiar a divisão de cinema do Office. Neste último tópico do segundo capítulo,             

traremos informações relevantes sobre a visita de Disney na América Latina e seu             

retorno para os estúdios nos Estados Unidos.  

No mote de influência dos Estados Unidos, uma série de artistas são            

mandados, literalmente, para visitar a América do Sul, além de Walt Disney, Douglas             

Fairbanks Jr., estrela de "The Dawl Patrol" (1930), a atriz Dorothy Lamour, da série              

de filmes "Road to...", que em 1947 irá trabalhar no longa "Road to Rio" (1947),               

dentre outros. Para Disney, a missão não seria apenas de caráter de embaixada,             

mas sobretudo um "empreendimento cinematográfico" (GABLER, 2016, p. 432).  

Como nos traz Diane Disney Miller, filha de Walt, em seu "A História de Walt               

Disney" (1960), com tudo pago pelo office  

  
A turma de Disney que partiu para América do Sul, em 1941, incluía papai,              
mamãe e dezoito caricaturistas, desenhistas, músicos fotógrafos e        
argumentaristas do estúdio (...). No Brasil, ele organizou um estúdio          
provisório e manteve-o aberto aos representantes da imprensa locais que          
desejavam ver como ele fazia as coisas (MILLER, 1960, p. 153)  

 

A comitiva deixou Los Angeles, atravessaram o caribe, passando por San           

Juan e Porto Rico, de avião foram para Belém, Brasil, passaram pela Amazônia,             

desembarcaram na Bahia, de lá seguiram para o Rio de Janeiro, do Rio foram para               

Argentina em Buenos Aires, Chile, Bolívia, Peru, Venezuela, Equador e, por fim,            

Colômbia, seguindo seu destino para Los Angeles pelo Canal do Panamá. Gabler            

aponta que muito foi discutido na viagem, menos a questão da greve, o             

funcionamento do estúdio não estava em cem por cento de operação, apenas em             

meados de setembro, ainda com Walt fora dos estúdios é que seu irmão mais velho,               

Roy, responsável pela administração do estúdio, irá retomar as atividades do           

estúdio, com menos da metade dos trabalhadores do início do movimento, além            

disso Roy segurou outra bomba, a morte de Elias Disney, pai de ambos. A condição               

financeira ainda por cima piorava e a pressão do banco era constante, na volta de               
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Walt na segunda quinzena de outubro, as condições eram adversas (GABLER,           

2016, p. 433 a 440).  

Com o lançamento de "Dumbo" (1941), a condição financeira dos estúdios           

parecia estabilizada devido a boa receptividade da crítica. No entanto, a entrada na             

Segunda Guerra Mundial mudou os rumos do país como um todo. No mesmo dia do               

conflito, ocorre uma grande mobilização do exército dentro dos estúdios de Burbank,            

carros, caminhões, 500 soldados armados. O estado de guerra era declarado, e o             

trabalho de Disney com as Forças Armadas tornou-se mais efetivo. Desde o final de              

1940, os laços com o Exército vinham ocorrendo, mas sem nenhuma materialização.            

A partir deste momento, as coisas mudaram. Na manhã seguinte ao ataque de Pearl              

Harbor, Disney  

 
(...) recebeu o telefonema de um oficial da Marinha que ofereceu ao estúdio             

um contrato para confecção de 20 filmes sobre identificação de aviões e            

navios de guerra a um custo total de US$ 90 mil e, logo depois, o Escritório                

do Departamento da Marinha e da Aeronáutica mandou um oficial a           

Burbank para supervisionar o projeto (GABLER, 2016, p. 444)  

 

A situação do estúdio parecia mudar, com aumento da arrecadação, mesmo           

sendo ainda pequena, a Walt Disney passou a movimentar seu caixa e os estúdios              

passaram a produzir como nunca antes, produções de baixa qualidade técnica, mas            

de grande rapidez (GABLER, 2016, p. 448). Além das produções ligadas           

diretamente às Forças Armadas, as produções do projeto encabeçado pela OCIAA           

seguiam seu fluxo. A ideia inicial seria a produção de algo em torno de 12 curtas                

com temáticas sul-americanas, porém em janeiro de 1941 a "Motion Pictures Society            

for the America" (organização abordada no capítulo um), buscou convencer Walt           

para produção de longas devido a maior visibilidade e melhores condições de            

comercialização (GABLER, 2016, p. 448). Diane Disney Miller nos traz o seguinte            

argumento para produção de longas ao invés de curtas:  

 
Os distribuidores lhe disseram: "Walt se você lançar o filme sobre o Brasil             
na Argentina, eles não vão querer vê-lo. Sabemos, também, que não           
podemos vender o da Argentina no Brasil. Você precisa reunir esses filmes            
em um só [para tanto W.D. terminou fazendo "Você já foi à Bahia?" (1944)].              
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O filme lhe custara 290.000 dólares (...) e deu uma renda bruta de             
1.200.000/1.300.000 dólares (MILLER, 1960, p. 155).  
 

De certo modo, a guerra oxigenou os estúdios e proporcionou certo equilíbrio            

nas finanças. No entanto, a magia criativa dos estúdios diminuiu gradativamente. No            

início de 1942, Disney viaja para Washington para encontrar-se com o           

vice-presidente Henry Wallace para tratar de futuros filmes pedagógicos sob          

supervisão do OCIAA, dentre outros: "A Praga com Asas" (1943), filme que trata a              

questão da malária, "Água: amiga ou inimiga" (1944), o qual buscava instruir a             

audiência da América Latina sobre como prevenir a contaminação da água e o "O              

grão que construiu um hemisfério" (1943), indicado ao Oscar de melhor           

documentário, o qual enfocava a história do milho, sobretudo na América Central.            

Segundo nos traz o autor, Disney "(...) entendia a importância desses filmes para             

América do Sul quanto [também] para o estúdio, mas eles eram basicamente            

trabalho corriqueiro" (GLABLER, 2016, p. 457). Em 1943, a criatividade ficava em            

segundo plano, enquanto o trabalho pedagógico era ressaltado nas produções.          

"Noventa e quatro por cento da produção agora era para o governo" (GABLER,             

2016, p. 469), assim nos traz o autor. Ao menos o lucro era considerável, tirando os                

estúdios do sufoco pré-guerra.  

No ano seguinte não foi diferente. O principal trabalho foi "Você já foi à              

Bahia?" (1944). Lançado com atrasos (somente em dezembro de 1944), previsto           

para lançamento em junho, a demora em decorrência de técnicas utilizadas na            

produção, as quais buscavam combinar cenas de filmes de tomada direta com            

atores com os personagens de desenho animado na mesma cena – técnica já             

utilizada em "Alice's Wonderland" (1923), porém com menos sofisticação.  

39 



 

 
FIGURA 3: Fragmento de "Alice's Wonderland" (1923) 

Fonte: youtube.com 

 

 

FIGURA 4: Fragmento de Three Caballeros 

Fonte: Three Caballeros.  [S.l]: Walt Disney Company, 2017. 
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O filme só foi finalizado no final do ano, mas superou as expectativas de              

Nelson Rockefeller – além disso, devolveu criatividade aos estúdios. Segundo          

relatos recuperados por Gabler, Walt adorou o filme: "Ele achou tudo aquilo ótimo.             

Ele disse, "Meu deus, é isso!"" (GABLER, 2016, p. 472). A crítica ainda que dividida,               

saiu por fim positiva. Ressalta-se:  

  
Em Caballeros, ao fazer de todo o filme uma fantasmagoria em que os             
personagens e as formas se transformam em outros personagens e formas,           
em que o objeto do desejo de alguém parece ser alcançado para            
desaparecer em seguida e na qual tanto os personagens quanto a plateia            
perdem o senso de direção, Walt Disney havia conseguido encontrar a           
metáfora perfeita para um mundo que gira em torno da guerra. (GABLER,            
2016, p. 473) 
  

Retornaremos para uma análise mais direcionada ao objeto no próximo          

capítulo, mas o autor refere-se ao uso de imagens fora do frame, principalmente a              

imagens do personagem Aracuã em uma cena de alto frenesi quando o pássaro             

corria para um lado frame e aparecia do outro. Além disso, a extrema rapidez dos               

personagens em cenas com atores reais, como a selecionada e exposta acima. 

  

 
FIGURAS 5 e 6: Sequência de cenas de "Você já foi à Bahia?" (1944). Com diferenças de 

segundos, o personagem aparece em posições distintas do frame. 

Fonte: Three Caballeros.  [S.l]: Walt Disney Company, 2017. 

 

No Brasil as críticas também foram muito boas. Ao menos é o que coletamos              

no jornal carioca "A Noite", publicado na quarta-feira, dia 17 de janeiro de 1945,              

assim o jornal relatava pela voz de  Raimundo Magalhães Júnior :  1

 

1  Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/348970_04/31668. Último acesso em 26 de 
setembro de 2017. Leia na íntegra no caderno de anexos.  
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Acabo de me extasiar-me, com essa nova mensagem poética e plástica,           
saída dos estúdios mais inteligentes do mundo. "Você já foi a Bahia?" faz             
com que cresça, ainda mais, a nossa admiração pelo seu talento e a nossa              
gratidão pelo que Walt Disney tem feito pela nossa propaganda (...) [o filme]             
representa um marco novo, na evolução do cinema, pela esplêndida          
conjugação do elemento humano com o desenho animado (...) Não quero           
terminar sem fazer uma breve saudação a Walt Disney. E nessa saudação            
quero antecipar-lhe o muito obrigado dos seus amigos do Brasil e dizer-lhe            
que, se pudéssemos, colocaríamos no seu peito as estrelas do Cruzeiro do            
Sul, a única condecoração digna de um artista da sua estirpe. Eu quero             
pedir-lhe também, em nome de todos nós, que não encerre aí essa série             
prodigiosa de obras primas e que continue a nos dar mensagens poéticas            
como a de "Você já foi à Bahia?" – marco novo no novo cinema do mundo. 

 

Como fica evidente, o filme foi muito popular. De fato, ao menos seguindo a              

crítica do jornal "A Noite" é o que podemos notar. Além disso, Diane Disney Miller               

nos trouxe a grande arrecadação do longa. Assim como Gabler, "(...) o filme faturou              

US$ 900 mil em apenas onze semanas (Bambi levou 31 semanas para obter esse              

faturamento, e Dumbo, 48 semanas)" (GABLER, 2016, p. 473). Sem sombra de            

dúvida, a condição financeira dos estúdios melhorou e a Walt Disney encontrou a             

criatividade perdida nos últimos trabalhos. Ademais do lucro obtido pelos esforços           

de guerra, a Walt Disney lança novamente alguns clássicos o que alavancou as             

finanças da produtora e, de fato, a tirou do vermelho. A Segunda Guerra chegara ao               

fim, ao menos no front europeu, Walt Disney produziu muito no período  

  
Entre as maiores contribuições, havia provido 1.200 desenhos de insígnias          
militares, e o Departamento do Tesouro disse que o estúdio ajudará a            
vender mais de US$ 50 milhões em bônus poupança. Entre as maiores            
contribuições estiveram os filmes para o governo (...), o estúdio fez entre            
150 e 300 horas de filmes em apenas quatro anos, embora Walt não             
pudesse estar mais feliz agora que a produção dos filmes terminara           
(GABLER, 2016, p. 475).  

 

De certo modo, os estúdios precisaram deixar por um tempo a criatividade e             

toda sua magia de lado para produção de filmes pedagógicos e de treinamento de              

soldados. Os primeiros, segundo o biógrafo utilizado nesta monografia, deixaram          

uma marca por onde passaram, principalmente o filme "A praga com asas" (1943),             

reproduzido em uma pequena cidade cubana, causou, segundo o chefe do           

departamento estrangeiro do estúdio, tanto entusiasmo quanto o famoso "E o vento            

levou..." (1940). Gabler ainda traz para seu longo trabalho, uma carta de Rockefeller,             

a qual dizia que os filmes que fluíram sob tutela da OCIAA, representavam "(...) o               
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trabalho mais eficaz nas relações internacionais" (GABLER, 2016, p. 475). Enfim,           

não nos cabe julgar a consideração, mas iremos no último capítulo procurar analisar             

o filme "Você já foi à Bahia?" (1944), explorando sua construção, os estereótipos do              

latino-americano veiculados no longa, as questões técnicas, o pessoal brasileiro          

envolvido na produção e refletir em mais um fôlego sobre o impacto da recepção da               

obra no Brasil dos anos de 1940.  
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3. VOLTANDO NOSSO OLHAR PARA A ANIMAÇÃO DE THE THREE          

CABALLEROS  

 

No capítulo um, o foco foi pensar o contexto histórico da produção da fonte,              

abordando algumas questões políticas das décadas de 1930 e 1940, tanto do Brasil             

como dos EUA, sobretudo no que tange a relação entre os dois países. No capítulo               

seguinte, visamos compreender o universo do cinema de animação e algumas           

inovações da fonte e da Disney, além de trabalhar no resgate de algumas             

movimentações sindicais na década de 1940 que culminaram numa greve          

significativa. Neste terceiro e último capítulo monográfico, direcionamos nosso olhar          

para análise da fonte. Construindo um texto dividido em dois tópicos: no primeiro             

fôlego apresentamos o longa ao leitor, partindo da consideração que o leitor não             

necessariamente tem conhecimento da fonte; para o último tópico, selecionamos          

alguns trechos do filme, os quais compreendemos que mereciam um melhor           

desenvolvimento de análise. Além disso, incluímos no capítulo uma pequena          

discussão metodológica sobre a relação cinema e história e sobre a imagem do             

brasileiro retratada no filme.  

 

3.1. O filme Você já foi à Bahia (1944) 

  

Em um primeiro momento, é válido ressaltar que na introdução do trabalho            

monográfico, elaboramos uma breve narrativa indicando como a fonte chamou          

nossa atenção e como chegou até nós. Neste ponto, partiremos para uma            

abordagem mais ampla do filme, destacando seus atos principais e a maneira como             

dispõe seu argumento. O filme foi escolhido por ser um dos melhores exemplos para              

abordar a temática, pois constrói em sua narrativa as características buscadas pela            

Política de Boa-Vizinhança, ou seja, uma amizade, antes de tudo política, entre os             

dois países (representada por Pato Donald e Zé Carioca), visto o envolvimento dos             

dois países na Segunda Guerra Mundial e importância geográfica brasileira no           

conflito. Há dublagem da película para língua portuguesa, contudo, a escolha feita            

pela versão em inglês foi para se ater aos detalhes e às expressões linguísticas              

usadas pela versão original, a fim de identificar alguma característica de um            
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estereótipo aprofundado e reproduzido nos EUA. É necessário ter o conhecimento           

que o filme ganhou diferentes títulos por onde foi lançado, cada qual direcionado             

para uma aproximação amigável entre os países. No EUA foi lançado como "The             

Three Caballeros", no Brasil como "Você já foi à Bahia?", fazendo referência com a              

canção de Dorival Caymmi, no México como "Los Tres Caballeros". Além do Brasil,             

o México recebeu um grande destaque na obra – país escolhido para premiere do              

longa. No curto sopro de análise que o trabalho monográfico concede ao autor,             

direcionamos nossa discussão para o Brasil. 

 

  
FIGURA 7: Cartaz do lançamento mexicano. 

Fonte: fffmoviepostermuseum.com/wing/the-three-caballeros 

 

Retornamos para algumas características gerais, observando que o filme         

conseguiu de maneira lúdica construir uma visão estereotipada do Brasil, imagem           

vendida e comprada pelos estadunidenses. Ademais, notamos durante nosso         
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empenho de pesquisa, que o longa-metragem rompeu com características da          

animação de Walt Disney do período. Após um longo período de trabalhos            

encomendados pelas Forças Armadas estadunidenses, os estúdios lançam "Você já          

foi à Bahia?", o qual recuperava a criatividade e a estabilidade financeira – como              

abordamos no capítulo anterior – da Walt Disney, dirigido por Norman Ferguson,            

fotografado por Ray Rennahan, e lançado originalmente em solo estadunidense em           

1944. O filme chega ao Brasil apenas no início do ano de 1945. O filme de 76                 

minutos é dividido resumidamente em cinco atos; conta com a participação de            

Aurora Miranda. O início é marcado por uma longa introdução com os créditos             

acompanhada por uma música carregada de percussão. Logo na primeira folha de            

acetato projetada fica evidente a questão da “Política de Boa Vizinhança”. Nela o             

personagem Pato Donald recebe um presente. No embrulho uma etiqueta com a            

seguinte descrição: "Felicitations to Donald Duck on his birthday. Friday 13, from his             

friends in Latin America". Interessante ressaltar que o personagem não consegue ler            

o bilhete logo de início pois está em espanhol, após reclamar o idioma inglês toma               

forma. 

 

 
FIGURA 8: Etiqueta do presente recebido por Donald de seus amigos do Sul 

Fonte: Three Caballeros.  [S.l]: Walt Disney Company, 2017.  

 

Entusiasmado com seu presente, Donald corre pulando sobre a caixa e           

rasgando todo o embrulho. Dentro da caixa há três presentes (um verde e rosa, um               

amarelo e verde e outro verde e vermelho). Feliz e empolgado Donald resolve             

começar pelo menor dos presentes, o primeiro citado. Dentro surpreende-se ao           

encontrar um projetor de cinema, na cena temos o logo o sopro cômico pois o               
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personagem muito atrapalhado não consegue de modo algum montar a tela de            

projeção. Após um trabalho árduo, o filme dentro do filme começa. A projeção tem              

como título "Aves Raras". Novamente Donald não compreende o idioma. Então uma            

voz que passa por vezes falando em inglês noutras em espanhol passa explicar ao              

Donald do que se trata o filme. Ou seja, um filme feito pelos seus distantes primos                

da América Latina. Na qual, segundo a fonte, Donald teria o maior número de              

parentes na Amazônia brasileira do que em qualquer outro lugar no mundo.            

Apresentando um mapa de maneira extremamente didática, o filme apresenta a           

América Latina e descendo chega no Polo Sul, assim começa a história do primeiro              

personagem, Pablo Pinguim. A narrativa propõe que apenas duas coisas são           

encontradas na região: gelo e pinguins. Todos muito felizes com o clima gelado da              

região, com exceção de um: Pablo Pinguim. O qual sonha em morar nos trópicos,              

representados por sua vez na parede de sua casa por inúmeros cartazes, ressalto:             

Punta Del Leste, Rio de Janeiro e Viña Del Mar. Todas as vezes que tenta fugir de                 

seu habitat natural, algum desastre ocorre. Até que certo dia com ajuda de seus              

amigos pinguins consegue construir um pequeno barco a velas, ou melhor, um            

pequeno bloco de gelo é cortado e nele instalado uma vela para que Pablo consigo               

alcançar seu sonho. O personagem então costeia o litoral do Chile, e continua             

subindo pelo lado esquerdo da América Latina, passa por Viña Del Mar (Chile), Lima              

(Peru), Quito (Equador), por fim chegando nas Ilhas Galápagos (Equador). Com o            

calor sua embarcação começa a derreter e o narrador assustado busca narrar o             

acontecimento até o personagem nadando chegar na "ilha de seus sonhos". Nela            

Pablo passa a curtir o sol inclusive fica bronzeado. Porém, aos poucos começa a              

sentir saudades de casa.  
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FIGURA 9: Pablo Pinguim admirando imagens dos trópicos 

Fonte: Three Caballeros.  [S.l]: Walt Disney Company, 2017. 

 

Neste momento temos um pequeno diálogo do narrador com Pato Donald,           

ressaltando que essa é a natureza humana, nunca saciável, comparando os           

personagens animais com suas características humanas. Um mecanismo de alívio          

cômico. Temos o surgimento do segundo ato. Após atravessar os Andes o plano em              

animação segue para Amazônia, lugar descrito como portador dos pássaros mais           

estranhos já imaginados (cena ocorre na Colômbia e Venezuela). Dentre outros           

pássaros, ressalto o conhecido "tessourinha" e um casal de tucanos. Justamente na            

cena dos tucanos temos o aparecimento do Aracuã "(...) one of the most eccentric              

birds ever seen (15'12)". Nesse momento da cena, o personagem sai da tela de              

projeção e começa a cantar de maneira irritante o verso "Aracuã pra vadiar", numa              

espécie de samba. Como ressaltamos no capítulo dois, essa cena foi um marco do              

cinema de animação, pois o personagem Aracuã aparece nos quatro lados do            

frame, rompendo com uma característica da Disney de não abusar da gravidade em             

seus filmes. Além disso, Aracuã aparenta atrapalhar todos os outros pássaros.           

Encaminhando-se para o terceiro ato do filme, temos o aparecimento do Burrito ou             

flying gauchito. A cena se passa no Uruguai e tem seu início com a cena da casa do                  

personagem acordando cedo, vestindo o traje tradicional gaúcho, as bombachas, a           

camisa com lenço, o chapéu, a guaiaca e a faca. O personagem sai caçar o pássaro                

condor nas altitudes. Chegando no alto dos montes encontra um burro voador o qual              

é domado pelo personagem que com o controle da espécie rara decide ganhar             

dinheiro participando de corridas de cavalo, ou melhor, voando. 
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FIGURA 10: Representação do Gaúcho do Uruguai com seu burro voador 

Fonte: Three Caballeros.  [S.l]: Walt Disney Company, 2017. 

 

Adentramos agora no ato no qual detivemos maior atenção. Ou seja, quando            

Zé Carioca ganha a cena. A caixa é a verde e amarela e começa com um samba                 

tocando. O presente inicialmente passa emitir uma forte luz e fumaça. Temos então             

o brasileiro tocando flauta com seu guarda-chuva e cavaquinho. Falando em           

português, temos então o personagem mais simpático do longa: "Ah Pato Donald!            

Como vai você? Como vai a família? Por onde tem andado? Há quanto tempo que               

não te vejo! Quase me americansei!" (27'42). Nisso o personagem começa a falar             

em inglês, realizando o convite "Donald, did you ever go to Bahia?". Animado ao              

falar da Bahia, Zé Carioca é interrompido brevemente por Aracuã, que traz à cena              

novamente o alívio cômico. Voltando a falar sobre a Bahia, outra vez a ferramenta              

do mapa é utilizada. Indicando no mapa, Zé Carioca prossegue ressaltando a            

positividade da Bahia. Interessante resgatarmos a representação do Brasil no mapa,           

ocupando quase todo o continente sul americano. "Que Saudades que tenho..." –            

afirma o personagem. Relevante que o personagem retoma ao Português para           

utilizar a palavra saudade em sua fala. Não temos o conhecimento se o retorno ao               

idioma natal foi para realizar uma metáfora com sua saudade. Ou se pela dificuldade              

de tradução da palavra para o inglês.  

A primeira aparição da Bahia se dá em um quadro panorâmico. No qual             

podemos salientar o mar, algumas igrejas, o elevador Lacerda e a Igreja do Bom              

Fim tudo ao som da música, da música da Bahia (29'24).  
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FIGURAS 11 E 12: Representação panorâmica da Bahia e o Brasil indicado no mapa 

(ocupando praticamente toda a América Latina) 

Fonte: Three Caballeros.  [S.l]: Walt Disney Company, 2017. 

 

A representação segue para bairros com casas quase todas iguais, coloridas           

e com a força visual de longas e altas palmeiras. Assim como a reprodução da Igreja                

de Bom Fim. (31'23) com algumas pombas brancas trocando alguns afetos em seus             

sinos. A religiosidade toma grande espaço dessa primeira aparição. Válido ressaltar           

que toda essa cena se passa na imaginação de Donald ao ouvir descrição da Bahia               

narrada por Zé Carioca. A cena de palmeira e do horizonte terminando no mar e               

unindo-se com o céu também é frequente. Toda a cena na versão dublada ocorre ao               

som de "Na baixa do sapateiro", composição de Ary Barroso e interpretação de             
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Carmem Miranda – como focamos na versão em inglês, não analisaremos a canção.             

Na sequência começa a tocar "Você já foi à Bahia?" de Dorival Caymmi (em anexo),               

tanto na versão dublada como na versão em inglês. Nisso Zé Carioca pergunta para              

Donald: "Você gosta de samba?". O personagem representando o Brasil recebe a            

figuração clássica de Carmem Miranda e começa a cantar a canção de Caymmi. Em              

seguida, a figuração é alterada para a tradicional representação da roupa do            

malandro. Zé Carioca atinge Donald com uma marretada na cabeça, o golpe o deixa              

atordoado e fala "(...) let's go to bahia! When you go to Bahia you never return"                

(33'57). Dentro da caixa de presente, Donald abre o livro referente ao Brasil e nisso               

surge a representação de um trem, um ambiente dançante que segue viagem para             

Bahia.  
 

 

 

FIGURA 13: Zé Carioca vestido como Carmem Miranda. 

 Fonte: Three Caballeros.  [S.l]: Walt Disney Company, 2017. 

 

 

FIGURA 14: o livro pop-up que representa a Bahia e o trem citado anteriormente ao fundo no 

canto superior esquerdo.  

 Fonte: Three Caballeros.  [S.l]: Walt Disney Company, 2017. 
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O livro aberto representa a Bahia – como um livro em pop-up. Organizado da              

seguinte forma, um salão quadriculado e uma placa na parte superior da tela com a               

descrição "Baía" (35'55). Algumas páginas do livro são passadas rapidamente e as            

ruas da Bahia ganham destaque até o aparecimento da personagem Iaiá: "(...) a             

bahiana a bahianinha tão bonita trazendo seus quindins" (Zé Carioca explica: it's            

cookies my friend) (36'36). Nisso Donald começa a ficar apaixonado com seu            

coração batucando no mesmo ritmo do samba. Donald e Zé Carioca começam a             

disputar o coração de Iaiá com malandros, ressalto que os dançarinos           

representando a Bahia são todos brancos, o personagem brasileiro vai anunciando           

no decorrer da cena: "This is malandro Donald" ('38). Zé Carioca nomeia os             

personagens como malandros, por isso o uso da denominação no texto. Donald            

começa a dançar influenciado por Iaiá. Os dançarinos não sambam, assim como            

Iaiá, apenas seguem o ritmo da música (voltaremos para questão no tópico            

seguinte).  

  
FIGURAS 15, 16 e 17: Zé Carioca e Pato Donald disputam a atenção de Iaiá com um 

personagem que representa o malandro; na sequência Pato Donald ganha o coração de Iaiá com 

flores e recebe um beijo. 

Fonte: Three Caballeros.  [S.l]: Walt Disney Company, 2017. 

 

 

Donald por fim presenteia Iaiá com flores e é recompensado com um beijo da              

personagem. Temos então uma explosão de cores e até as casas dançam. A             
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representação da Bahia em pop-up dança no ritmo do samba e a viagem chega ao               

seu fim. Ao ser questionado sobre o que sentiu da Bahia Donald prontamente             

responde: "(...) romance, moonlight, Rio de Janeiro, beautiful girls" (45'51). Zé           

Carioca pede para Donald se acalmar e ver o restante dos presentes. 

 

  
FIGURA 18 e 19: A representação da Bahia dançante, podemos observar o elevador Lacerda 

inclinado pelo  movimento. Na sequência a cena de Donald descrevendo o que achou da Bahia para 

Zé Carioca. 

Fonte: Three Caballeros.  [S.l]: Walt Disney Company, 2017. 

 

Empolgado Donald mergulha na caixa e recebe sua encomenda do México. O            

personagem Panchito pula da caixa e uma música com elementos mexicanos           

começa a tocar. E o idioma Espanhol toma a cena. Temos a formação dos Three               

Caballeros (Zé Carioca, Pato Donald e Panchito). Novamente trabalhando com          

estereótipos temos revólveres, sombreiros e alguns violões. Cena traduz o          

sentimento do OCIAA em seu fôlego de construção de uma amizade entre os três              

grandes países. "Nós devemos ficar juntos como livros na prateleira" (52'45). Donald            

então recebe uma Piñata. A didática de Disney retorna com Panchito explicando o             

significado da Piñata e seu recebimento no festa do natal. Donald parte para cantar              

Jingle Bells. Panchito então explica que a cultura mexicana é diferente e a             

ferramenta do livro retorna com a temática do México. Na primeira página o             

personagem explica a origem da bandeira mexicana e sua herança asteca.   
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FIGURA 20: Pato Donald, Panchito e Zé Carioca. 

Fonte: Three Caballeros.  [S.l]: Walt Disney Company, 2017. 

 

No andamento da cena, os personagens partem para o país numa espécie de             

poncho voador. Em contraste com a representação da Bahia, a Cidade do México é              

representada por fotos panorâmicas. Temos carros e o asfalto. Parece que quanto            

maior a proximidade com o EUA a modernidade é maior.  

A viagem pelo México abarca várias localidades do país: Vera Cruz,           

Patscuaro, Cidade do México e Acapulco. Chama atenção que cada localidade é            

representada de uma maneira. Com suas características culturais individuais. Muito          

diferente do Brasil ou dos outros países visitados. Novamente Donald tenta           

conquistar a representante do cenário latino americano. Mas não consegue dançar.           

Zé Carioca ajuda Donald e a banda começa tocar um jazz. Uma espécie de troca               

cultural acontece pois todos na festa caem na dança, a qual passa inclusive pelo              

samba. Uma verdadeira mistura de ritmos musicais calcado no estereótipo de cada            

personagem. A viagem dos personagens continua até chegarem em uma praia           

lotada por mulheres e algumas poucas crianças. Todos acolhem Donald e começam            

a brincar com o personagem estadunidense. 
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FIGURA 21 e 22: Donald e Zé Carioca dançam em Vera Cruz. Em seguida Donald espia 

algumas mulheres na praia. 

Fonte: Three Caballeros.  [S.l]: Walt Disney Company, 2017. 

 

A cena segue até chegarem na Cidade do México, quando Donald novamente            

se apaixona por Dora Luz. Entrando em sonho delirante rodeado de cores, lábios,             

explosões e flores. Por fim, ainda temos uma tourada, na qual Donald sendo atingido              

por um touro aparece acordando muito atordoado no cenário do início do longa. O              

final merece uma descrição: fogos explodem e a palavra "fin" em Espanhol recebe             

as cores da bandeira do México. Nisso ao lado, da mesma forma, temos "fim" em               

verde e amarelo e, concluindo o longa, fogos com a bandeira estadunidense            

atingindo e ganhando todo o destaque da cena final.  

 
FIGURA 23:  Montagem com o encerramento do filme como descrevemos anteriormente  

Fonte: Three Caballeros.  [S.l]: Walt Disney Company, 2017. 
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3.2. Análise de alguns trechos selecionados do longa e breve discussão           

metodológica sobre a fonte  

 

No primeiro tópico do capítulo descrevemos o filme em linhas gerais, trazendo            

todos os pontos que podem ser analisados e apresentando a fonte ao leitor. Apesar              

de a fonte suscitar inúmeras discussões em temáticas diversas, mantivemos nosso           

olhar voltado para alguns pontos focais em nosso empenho final de análise.            

Ressalto novamente a importância em estudar o cinema de animação, campo ainda            

pouco abordado por trabalhos de história de maneira direta e inclusive em trabalhos             

de maior fôlego – muitas vezes o tipo fílmico foi abordado de maneira indireta ou em                

textos de tamanho reduzido, como é o caso dos artigos citados, sobretudo no             

capítulo um. Além disso, chamo atenção para repensar alguns limites da plataforma            

tradicional de feitura dos trabalhos acadêmicos.  

Como apoio teórico metodológico, partimos das considerações de        

Rosenstone, sobretudo no artigo "History in Images/History in Words: Reflections on           

the possibility of Really Putting History in Film" (1988). O artigo tem seu foco em               

filmes históricos, ou seja, se baseando na consideração de Marcos Napolitano           

(2006), quando introduz três possibilidades básicas na relação história e cinema, as            

quais seriam: (I) O cinema na História; (II) a História no Cinema e a (III) História do                 

Cinema. O artigo estaria mais relacionado com a segunda possibilidade proposta por            

Napolitano, sendo "(...) a história no cinema [quando] o cinema é abordado como             

produtor de um discurso histórico" (NAPOLITANO, 2006, p. 240). Visto o próprio            

nome do artigo citado. No entanto, Rosenstone elabora uma série de reflexões sobre             

a relação da disciplina com o cinema, as quais não escapam da rotulação de              

Napolitano, mas que demonstram de que maneira o historiador pode desconstruir           

determinados pressupostos na feitura de seu trabalho.  

Rosenstone busca em seu texto demonstrar o poder do cinema na           

aproximação da história com um público geral, afastado dos muros das           

universidades. Além disso, ressalta o distanciamento das instituições acadêmicas         

em não se preocupar em elaborar produtos de estudo em plataformas diferenciadas            

– como é o caso de documentários, ou filmes tradicionais, dito como ficcionais.             

Inovador, o pensamento do autor americano remonta aos anos de 1980 e ainda hoje              
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a academia insiste em continuar sua produção intelectual voltada para os meios            

tradicionais. O autor adverte que não é despretensioso prever um tempo de            

mudança e ironiza  
“(estamos quase lá?) quando história escrita será um Rei de uma busca            
esotérica e quando os historiadores serão vistos como sacerdotes de uma           
religião misteriosa, comentaristas de textos sagrados e performáticos em         
seus rituais para uma população que pouco está interessada em seu           
significado, mas indulgente o suficiente (assim espero) para pagar e então           
continuar” (ROSENSTONE, 1988, p. 1174-1175)    2

 

Esse raciocínio foi fundamental em nossa pesquisa, pois fizemos repensar o           

papel real do trabalho monográfico em história quando a fonte principal é do tipo              

fílmico. Inclusive suscitou a importância das imagens, por isso no tópico anterior            

trouxemos inúmeras imagens, visando interagir com a imaginação do leitor.          

Rosenstone prossegue, "(...) refletir sobre o poder cada vez maior da mídia visual é              

alçar um pensamento perturbador, talvez a história esteja morta da mesma forma            

como Deus está morto. Ou no limite, vivo apenas para alguns crentes"            

(ROSENSTONE, 1988, p. 1176) , os quais prosseguem ditando formas de ser e de              3

agir na produção da profissão. Infelizmente, institucionalmente seguimos muito         

distantes do almejado por Rosenstone. De todo modo, partiremos de maneira mais            

direta para alguns pontos de nossa análise. É necessário apontar, novamente, que            

selecionamos trechos devido ao fôlego monográfico, também pelo motivo de o ato            

do filme que ocorre com a temática do Brasil ser relativamente curto – cerca de 20                

minutos do longa.  

De todos os atos do longa, o ato que ocorre no Brasil chama a primeira               

atenção para música. Em todo momento a música é destaque. O próprio            

personagem Zé Carioca tem sua primeira aparição no longa quando o embrulho do             

presente brasileiro começa a "sambar" e assim é a primeira aparição do brasileiro:             

simpático, boa pinta, fumante e dançante. Dou destaque para seu esforço em falar             

em inglês, mesmo quando Aracuã aparece roubando a cena, Zé Carioca tem um             

2 (are we almost there?) when written history will be a king of esoteric pursuit and when historians will                   
be viewed as the priests of a mysterious religion, commentators on sacred texts and performers of                
rituals for a populace little interested in their meaning but indulgent enough (let us hope) to pay for                  
then to continue.  
3 to think of the ever-growing power of the visual media is to raise the disturbing thought that perhaps                   
history is dead in the way god is dead. or, at the most, alive only to believers - that is, to those of us                        
who pusue is as profession. 
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breve deslize de humor e logo volta comportado falando de maneira exaltada. Na             

sequência outra cena que merece destaque é o frequente delírio de Donald pelas             

mulheres latino americanas. No mote, ocorre uma exaltação da paixão, da           

conquista, enfim, da sexualidade da mulher – característica banal e vulgar de            

representação constante que pode ser vista nas figuras 15, 16 e 17. Tanto no ato               

que se passa na Bahia como na Cidade do México, chama atenção principalmente             

pelo fato de Donald só se acalmar quando consegue conquistar Iaiá e receber um              

beijo. Outro aspecto seria a representação tropical, a Bahia é pintada com cores             

quentes, vermelho ganha muito destaque nas imagens panorâmica. Além disso, não           

temos nenhuma imagem real da Bahia. Todas ficam por conta dos estúdios de             

animação e algumas poucas cenas dos personagens da Disney caindo na dança            

com dançarinos que representam o Brasil de maneira estereotipada. Nessas cenas           

como analisamos no último tópico do capítulo dois, Disney preocupou-se muito           

numa boa execução técnica da cena, inclusive estourando o prazo para entrega do             

longa-metragem buscando um melhor produto final da cena que mesclava cinema           

de animação com o cinema de atores.  

  

 
FIGURA 24: Os personagens da Disney dançam com Iaiá e “malandros” do Brasil 

 Fonte: Three Caballeros.  [S.l]: Walt Disney Company, 2017. 

 

Impossível seria apenas por meio de figuras recortadas do longa demonstrar,           

mas queremos deixar claro que na dança executada na cena, não se trata do              

samba. Como apontamos no capítulo anterior, Disney e funcionários visitaram o           
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Brasil e outros países da América Latina, não sabemos confirmar se o não uso das               

imagens obtidas na Bahia tem algum propósito. No ato que ocorre no México, o uso               

de imagens capturadas no país vizinho do EUA é utilizado em excesso, em             

praticamente todas as cenas. Obviamente rolos de filme podem ter sido perdidos ou             

mesmo a captura de imagens pode ter sido de má qualidade, dificultando o uso no               

longa-metragem. Além disso, o acesso ao México e suas imagens é mais fácil             

devido à proximidade geográfica. De todo modo, o Brasil retratado é carregado de             

repetição e do próprio clichê. Todos que aparecem no sonho de Donald e Zé              

Carioca na Bahia são brancos, uma óbvia discordância do real calcada           

possivelmente no racismo da época.  

O filme constrói uma imagem do Brasil que muito se assemelha a imagem             

que Carmem Miranda constrói no exterior. De todo modo, é preciso lembrar que na              

totalidade os estereótipos reproduzidos pelo filme já existiam e o longa pode ter             

apenas contribuído, ao seu modo, para manutenção de determinadas         

representações. Para elucidar o nosso argumento, resgatamos do texto "Imagens do           

Brasil" de Renato Ortiz, o debate referente a imagem do brasileiro. O autor parte do               

pressuposto que o questionamento "quem somos nós?" já foi amplamente debatido           

por intelectuais no século XIX e século XX. Dentre autores, Ortiz cita "Rocha Pita,              

Sílvio Romero, Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, Sérgio Buarque de Holanda,           

Gilberto Freyre, Caio Prado Jr., Darcy Ribeiro" (p. 609). Autores que, cada qual ao              

seu modo, buscavam a construção de uma unidade nacional. O importante é            

salientar, segundo Ortiz, que cada elaboração foi decorrência de cada vertente           

teórica dos intelectuais, questões políticas e do próprio contexto histórico.  

Deste modo, analisando a construção de um estereótipo brasileiro, podemos          

identificar no Brasil que, no final do Século XIX e início do Século XX, produz               

autores como Nina Rodrigues e Sílvio Romero, entra em impasse. Estes autores            

olhavam para a miscigenação de maneira negativa, pois consideravam como          

problemática a mistura de entre negros africanos, brancos europeus e indígenas.           

Contudo, na década de 1930, com sua "(...) industrialização e modernização no            

País, a ideia de mestiçagem é ressignificada, seu aspecto negativo transmuta-se em            

positivo" (ORTIZ, 2013, p. 615), e constrói uma nova visão do brasileiro, calcada no              

que ficou conhecido como democracia racial. Dispensa-se salientar que não          
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estamos concordando com as ideias racistas de Freyre. A questão é que a imagem              

construída e sua alteração na característica social de negativo para positivo,           

contribuiu para obras como as de Monteiro Lobato (a preguiça de Jeca Tatu,             

presente também na preguiça de Zé Carioca quando brinca americansei). Essas           

mudanças da modernização de 1930, citadas anteriormente, culminaram na         

preguiça como metáfora de atrasado em seu desenvolvimento, feitura de um           

estereótipo antes não compatível. É nesse contexto que determinados clichês ainda           

hoje visto como nacionais, na década de 1930 e 1940 "(...) se consolidam, liberados              

da ganga das interpretações raciológicas, marcados pela mácula de interioridade, e           

alçados à categoria de brasilidade" (ORTIZ, 2013, p. 615). 

Do mesmo artigo, partimos das considerações de Ortiz para significar os           

termos muitas vezes utilizados na monografia como identidade e representação.          

Para o autor,  

 
a identidade é uma construção simbólica que se faz em relação a um             
referente. Os referentes são múltiplos, étnicos, de gênero, regionais e, no           
caso que nos interessa, nacionais. Neste sentido, toda identidade é uma           
representação e não um dado concreto que pode ser elucidado ou           
descoberto, não existe identidade autêntica ou inautêntica, verdadeira ou         
falsa, mas representações do que seria um país e seus habitantes (ORTIZ,            
2013, p. 621-622).  
 

Sendo assim, partindo de todas as considerações elucidadas no capítulo um           

da monografia, quando tratamos da consolidação do Estado Novo, no mote           

apresentamos o contexto histórico, podemos compreender a maneira pela qual o           

DIP, trabalhando em conjunto com o office, buscou a formatação de uma face             

desejada autoritária e nacional (VELLOSO, 2004, p. 147).  

Neste último direcionamento da pesquisa, voltamos nosso olhar para o           

diálogo da fonte com o restante da pesquisa. É importante salientar que não             

poderíamos abordar todos os pontos de discussões que a fonte propõe, mas            

fizemos o máximo para incluir debates importantes, sobretudo no que tange a            

construção do brasileiro estereotipada no cinema de animação da Walt Disney.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como em outras ocasiões: parece mais fácil decifrar o ponto de partida de             

uma pesquisa do que sua linha de chegada. Não realizamos tal afirmação com o              

pretexto de que o saldo não foi positivo, muito pelo contrário, a pesquisa contribuiu              

para inúmeras reflexões, sendo difícil afunilar todos os pensamentos e cimentá-los           

em um corpo de texto conclusivo.  

Com uma revisão bibliográfica que não cessou na feitura do projeto,           

conseguimos refletir a maneira pela qual os estúdios Walt Disney contribuíram no            

esboço estadunidense da Política da Boa Vizinhança, produzindo inúmeros         

trabalhos; ademais, a maneira pela qual movimentos sindicais conseguiram paralisar          

os estúdios na véspera da Segunda Guerra Mundial, demonstrando a fragilidade           

econômica da companhia e reforçando o caráter coletivo de produção do desenho            

animado, inclusive se constatar um período de crise criativa na Walt Disney, a qual              

preocupava-se em realizar filmes calcados numa perspectiva pedagógica do Estado          

que não favorecia o fomento de uma liberdade de execução de suas obras.             

Ademais, ao sul, foi possível compreender o papel do Estado Novo no mote da              

relação entre os dois países e, inclusive, resgatar os mecanismos de controle do             

Estado para com os intelectuais, possíveis geradores de uma opinião pública –            

refiro-me à função de controle do DIP e do Ministério Capanema.  

Aliás, exploramos a funcionalidade do aparelho do Estado americano, o          

Escritório para Assuntos Interamericanos (OCIAA), sobretudo ao seu aparato de          

propagação de uma visão hegemônica, calcado pelo meio que é o cinema. Sem             

antes ter o contato e conhecimento de outros meios para angariar mediações na             

sociedade brasileira – como é o caso do rádio e da mídia impressa – que ressalto                

passava por transformações para a modernidade. Neste ponto, o cinema de           

animação, especialmente o filme que recebeu maior análise na pesquisa, forneceu           

algumas respostas, acima de tudo, na questão da reprodução de uma imagem            

estereotipada do latino-americano. Sendo preciso na monografia atenuar a         

construção da representação do brasileiro, dentro e fora do EUA na época da             

produção da fonte.  
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Como produto final, logramos a importância de estudar o cinema de animação            

e, ademais, o desenho animado – por vezes reservado como produtor apenas de um              

entretenimento cômico –, sob um olhar crítico. Tornando menos espessa a distância            

da fonte para a produção de um trabalho no campo da história; e dando significado               

histórico para objetos do universo infantil. No entanto, destacamos que um trabalho            

monográfico ainda é insuficiente para abordar o tema como foi almejado.  

Além disso, otimistas contabilizamos como positivo o trabalho finalizado. A          

experiência do estudo executado chega ao seu fim, expondo a necessidade de cada             

vez mais o cinema ser utilizado como fonte na área da história e de outras               

disciplinas. No último sopro, apenas uma ressalva, a necessidade de repensar as            

plataformas de execução da pesquisa do historiador acadêmico.  
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Crítica do jornal "A Noite" (1945), Disponível em        

http://memoria.bn.br/DocReader/348970_04/31668. Último acesso em 26 de      

setembro de 2017.  
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