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Metáforas visuais na animação: Análise do cartoon a “Hora de Aventura” 

 

1. RESUMO 

As animações têm se utilizado de referências ancestrais - filosóficos e míticos - para              
sensibilizar seus diversos e exigentes espectadores. A proposta deste artigo é           
identificar e estabelecer correlações entre o cartoon “A Hora da Aventura” (criado por             
Pendleton Ward e veiculado pelo canal americano Cartoon Network, o cartoon agora            
está em sua última temporada) e alguns destes referenciais representados nos           
episódios por meio de metáforas visuais. Com este objetivo, selecionamos o episódio            
“The hall of egress” da sétima temporada, como estudo de caso. O descrevemos e              
analisamos a luz de alguns autores e mitos relevantes para a obra. Por meio destes               
procedimentos, pudemos identificar e discutir as metáforas visuais mais evidentes.          
Metáforas essas muitas vezes presentes no cotidiano e no consciente de nossa            
sociedade e cultura como um todo, e então empregadas para descrever o processo de              
seu arco de amadurecimento da personagem central da história, Finn o humano, até             
aquele momento da série. 
 

2. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a produção de animações saltou em quantidade e qualidade. Este             

fato pode estar relacionado ao avanço da tecnologia de produção, a amplificação do             

acesso via internet e até a pirataria digital. O público dessas obras, agora não mais               

confinado a televisão ou mídias físicas (como fitas e cds) pode acompanhá-las em             

tempo real e de qualquer lugar, por meio de seus smartphones, computadores ou             

tablets. Criadores e público agora compartilham conteúdo através das plataformas de           

vídeo como, YouTube, Netflix e Vímeo, proporcionando maior interação. 

Esta proximidade trouxe uma nova forma de consumir e de produzir, pois o público na               

internet também conversa e comenta as criações, troca experiências, projetos e           

conceitos. Neste contexto, os cartoons também tornaram-se mais complexos, visual e           

conceitualmente, com histórias e enredos mais profundos, com metáforas e parábolas           

oriundas de filosofias e mitologias ancestrais que tocaram os mais variados públicos            

através dos tempos. Nesta linha podemos citar o cartoon a Hora de Aventura, série de               

animação, agora em sua última temporada. 

 



 

 

3.OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Identificação e Análise de metáforas visuais do cartoon Hora da Aventura  

3.2 Objetivo Específico 

Como estudo de caso, vamos Identificar referências e metáforas visuais empregadas           

para elucidar o tema “amadurecimento” presente no episódio “The hall of egress” do             

cartoon Hora da Aventura. 

 

4. MÉTODO  

Seleção e descrição de cenas do episódio a ser utilizado em caráter de estudo de caso  

Análise e identificação de referências e metáforas visuais empregadas para construir o            

conceito de “amadurecimento” no episódio. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Sobre a série e o episódio “The hall of egress” 

A Hora de Aventura é uma série de cartoon criada por Pendleton Ward, baseado em               

muitos aspectos descritos no livro a Jornada do Herói de Joseph Campbell. 

A primeira vista pode parecer apenas mais um cartoon com visual moderno e atraente,              

feito para entreter o público infantil, mas na verdade esta é uma obra que carrega               

diversas camadas de mensagens também  para um público adulto. 

The hall of egress é um episódio que trata através de metáforas o tema              

amadurecimento.  



O episódio 

 

Escalada na montanha 

Finn e Jake estão numa escalada em uma montanha coberta por verde, guiados por um               

mapa. Na escalada, Finn observa a paisagem percebe que já viveu muitas aventuras, e              

que nesse meio tempo já muitas magoou muitas pessoas queridas. Logo depois, os             

amigos chegam ao destino indicado pelo mapa, a entrada de uma caverna escura,             

guardada por totens demoníacos. 

 

Estilo migalha de pão 

Impulsivo, Finn entra sozinho na caverna, ficando preso ao pisar numa armadilha.            

Como não vê jeito de voltar por onde veio, decide adentrar a caverna e começar uma                

trilha com o fio de sua camisa para que Jake possa encontrá-lo e ajudá-lo. Finn fica tão                 

preocupado em manter a trilha que alienado ao que está a sua volta cai em outra                

armadilha, uma rampa que o leva a um salão mais profundo, ali percebe que deve               

deixar a trilha de lado e seguir em frente.  



The hall of egress 

Este salão, diferente do restante da caverna, possui luz que ilumina uma escultura de              

boneco de neve montado ao contrário, localizado no centro do local. No lado oposto,              

existe uma grande porta com uma placa: “The hall of egress” ou salão de saída. Finn                

percebe ali que tem uma chance de voltar para casa e vai de encontro da porta.                

Empurra, bate, chega a jogar o boneco de neve contra parede, que permanece intacta.              

Perde o controle, explode e então pára. Vira as costas para porta, fecha os olhos e cai                 

cai num local escuro. Ao abrir os olhos retorna para a frente da porta do salão com o                  

boneco de neve intacto. 

 

O salão escuro 

Finn percebe que se for em direção a porta de olhos fechados, consegue passar e               

adentrar num local diferente que talvez pode ajudá-lo a sair, mas que se abrisse              

retornaria para o salão. Tateando o local encontra o fio de sua blusa e começa a                

segui-lo, caindo em nova armadilha. Após tentativas frustradas, Finn percebe que talvez            

a caverna estivesse tentando dizer algo. Nervoso, sai correndo furioso pelo salão            

escuro e reencontra Jake no topo da caverna. Ao abrir os olhos feliz, retorna para o                

salão do boneco de neve. Tenta novamente. Finn corre de olhos fechados e reencontra              

Jake, que não se lembra da caverna. Ambos decidem procurar a entrada através do              

mapa. Ao chegar no local apontado, nada encontram. Ele então decide voltar para             

caverna. 

 

De olhos fechados 

Em nova tentativa Finn volta para casa, mas permanece de olhos fechados.            

Conversando com seus amigos, percebe que está preso, pois para permanecer em            

casa deveria continuar de olhos fechados. O tempo passa e a curiosidade de seus              

amigos aumenta. O que aconteceria se Finn abrisse os olhos? E então forçam Finn,              

diversas vezes a abri-los e o resultado é sempre o mesmo. Retorna a caverna. 



Finn então decide encontrar a solução sozinho. Ele refaz todo o caminho dentro do              

salão do egresso, reencontra Jake e volta para casa, de olhos ainda fechados. À noite               

foge de casa sem que o notem. De braços estendidos corre durante horas até encontrar               

um riacho. Ali percebe que não deve deixar rastros, tira suas roupas e os joga na água. 

 

O regresso 

Finn venda seus olhos e perambula por dias. De florestas quentes a pântanos cheios.              

De montanhas geladas à áreas escaldantes, até chegar ao deserto. No meio deste             

deserto havia uma montanha com a entrada igual a da montanha verdejante. Finn             

adentra o local, passando pela mesma armadilha do início, mas sem acioná-la. 

Sem saber, Finn vai em direção ao salão do egresso. Ao finalmente perceber onde está               

se assusta, mas entende que algo ali havia mudado e retira as bandagens. A sala               

escura agora é um céu límpido com pássaros e animais, bichos da terra cavam o que                

parece ser solo transparente. Finn olha para cima e vê Jake de pé chamando por ele e                 

vai ao seu encontro. 

 

6. RESULTADO 

Metáforas e linguagens visuais 

No episódio temos uma gama de metáforas visuais utilizadas para construir a narrativa.             

Essas metáforas possuem diversas origens e significados profundos, tratando de          

aspectos psicológicos, emocionais e de amadurecimento do ser humano. 

Usar metáforas em uma obra como um cartoon leva os espectadores a consumir um              

conteúdo mais denso, que geralmente ter maior presença em livros. 

Obras como a Hora de Aventura, e esse episódio em específico, convidam o público a               

uma análise profunda, ao mesmo tempo em que sua sutiliza e torna o conteúdo              

palatável a uma criança. Abaixo estão algumas das metáforas identificadas: 



 
Placa: The hall of egress, Finn fazendo trilha com fio de sua blusa. 

 

A placa: The hall of egress 

Phineas Taylor Barnum, foi um empresário e showman do ramo de entretenimento no             

século XIX, conhecido também por várias fraudes e fundador do Museu Americano do             

Barnum. Neste museu havia placas com a palavra “Egress” (que em inglês significa             

saída ou fuga) e uma seta que apontava para alguma direção. As pessoas que não               

conheciam direito essa palavra seguiam a placa e ficavam perdidos dentro das            

instalações, e sem saber, eram direcionadas para a saída, sendo obrigadas a pagar             

para poder entrar novamente. 

 

Trilha de fios, migalha de pão 

Estilo migalha de pão, como Finn fala durante o episódio. Esta frase faz alusão direta a                

uma passagem do conto dos irmãos Grimm: João e Maria (ou Hansel e Gretel). Ao               

deixar migalhas de pão pelo o caminho, a fim de poder construir uma trilha que               

pudessem usar para voltar para casa, João e Maria tentam uma solução ante a decisão               

da madrasta e do pai  de abandoná-los na floresta. 

De forma mais profunda as trilhas de migalhas representam o vínculo com a família, a               

casa de seu pai e madrasta, ao comodismo e a um ambiente que teoricamente seria               

mais seguro do que a floresta. Em resumo o retorno ao estado infantil.  



Quando Finn entra na caverna sem pensar e deixa o fio de sua blusa na entrada após                 

ficar preso, podemos ver claramente o elo infantil que Finn tem com Jake. Vemos              

também que o personagem é impulsivo e dependente e possui confiança de que             

alguém sempre virá em ajuda, sentindo-se incapaz de solucionar suas questões           

autonomamente, como compete a uma adulto. 

 
A caverna, e o deserto de Finn. 

 

A caverna 

A metáfora ou alegoria da caverna está presente na obra “A República” de Platão que               

fala sobre a teoria do conhecimento, linguagem e educação. Em resumo a história se              

passa em uma caverna com prisioneiros de costas a um caminho e uma fogueira, que               

projeta sombras na parede. Por estarem de costas, os prisioneiros só tem acesso as              

sombras projetadas e por isso essa é a única realidade que conhecem. Tempos depois              

um dos prisioneiros é libertado e passa a conhecer o mundo real. Ficando maravilhado,              

decide retornar para que pudesse contar aos companheiros o que viu. Ao regressar não              

é reconhecido e tão pouco compreendido, pois quem permaneceu preso continuava           

vendo e ouvindo somente as sombras e ecos ao longe. 

O mito da caverna em si fala do nascimento do senso crítico em oposição ao senso                

comum, onde o indivíduo que o desenvolve expande seu horizonte e passa a ser um               

estranho ante aqueles que permaneceram presos aos pensamentos antigos. 



 

Busca solitária e chegada ao deserto 

A jornada de Finn de olhos fechados, desnudo e abatido lembra a trajetória de Jesus e                

de Buda. Jesus nos 40 dias no deserto e Buda em meditação profunda em busca de                

iluminação. Quando Finn decide sair de casa, abraça sua própria jornada, enfrenta            

perigos, locais ermos até chegar ao próprio deserto. 

 

Jornada do amadurecimento e o personagem Finn o Humano  

Lakoff e Johnson (2002), afirmam que o nosso sistema conceptual é fundamentalmente            

metafórico. Dessa forma, as metáforas não se encontram na linguagem, mas sim no             

pensamento inconsciente. O papel da linguagem é apenas o de explicitar essas            

metáforas conceptuais através de “expressões metafóricas”. Portanto, para estes         

autores, as metáforas são figuras do pensamento, visto que a origem reside na mente e               

não na linguagem.  

Tendo como base o que foi dito no artigo acima, podemos ver que o episódio é uma                 

obra de metáforas, onde todos os elementos em cena de alguma forma tomam             

emprestado o papel do inconsciente do personagem, podendo também ser          

consideradas manifestações do mesmo e que tentam passar uma mensagem ao           

personagem, para direcioná-lo ao caminho do amadurecimento. A placa “The Hall of            

Egress” mais a caverna como a consciência, demonstram exatamente a ideia da busca             

do inconsciente pelo amadurecimento. 

Quando não conseguimos nos situar, estamos “perdidos” , pois ignoramos os sinais a             

nossa volta passando a andar em círculos, sendo a caverna/inconsciente, detentora de            

várias camadas e zonas profundas dos pensamentos da personagem. No episódio, a            

caverna/inconsciente de Finn o força a sair de sua zona de conforto, não permitindo              

que tivesse ajuda externa. Ela o mantém preso, mas não deixa de direcioná-lo, sempre              

mostrando de alguma forma que naquele momento ele não deveria pedir ajuda e sim              

que teria que descobrir como sair dali e sozinho.  



Sutilmente a caverna dá pistas ao personagem de que a solução está com ele o tempo                

todo e que pedir ajuda a alguém só o leva, literalmente, à armadilhas. Quando a               

insistência em pedir ajuda externa permanece, o resultado é sempre o mesmo, retorno             

ao início. Quando finalmente Finn começa a mostrar sinais de maturidade, se acalma e              

ganha de seu inconsciente/caverna uma espécie de trégua, pois ele teria ali um novo              

caminho a seguir. Embora devesse permanecer de olhos fechados (a procura dentro de             

si). Ao retornar para casa Finn percebe, agora mais analítico e experiente, que deveria              

procurar a resposta para seu problema sozinho, e sai a procura, chegando assim             

depois de grande jornada, a solução. 

O episódio pode ser visto como uma grande metáfora do inconsciente que reside em              

cada um de nós e que é responsável em grande parte pelo somos e o que nos                 

tornamos. Nos momentos de crise, somos empurrados por ele e por fatores externos a              

uma jornada que nos molda e que nos permite amadurecer. 

Quando Finn fica preso na caverna e se depara com o salão do egresso ou salão de                 

saída, ele não entende (ou não conhece) o outro significado que a placa também              

possui: salão de fuga, e se deixa levar pelo impulso, ignorando diversos outros avisos              

que a caverna/inconsciente dá.  

Ao apenas fugir, Finn ignora completamente seu eu interior e busca somente a ajuda              

externa, família e amigos, nesse momento a caverna o obriga a ficar de olhos fechados.  

Para amadurecer e se tornar adulto é preciso abandonar o vínculo com a infância, no               

episódio também representando pelo fio azul da blusa, e é exatamente isso que o              

personagem Finn faz quando deixa suas roupas no riacho. Ali ele perde sua identidade              

assumindo risco total de sua segurança, quando isso acontece ele atravessa seu            

“próprio deserto” para então poder enfim abrir seus olhos, alcançando a iluminação            

então retorna para casa. 

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 



No episódio temos uma gama de metáforas visuais utilizadas para construir a narrativa.             

Essas metáforas possuem diversas origens e significados profundos, tratando de          

aspectos psicológicos, emocionais e de amadurecimento do ser humano. 

Usar essas metáforas em uma obra como um cartoon leva muitos espectadores a             

consumir um conteúdo mais denso, geralmente presente em livros. Dessa forma ao unir             

em uma narrativa visual mitos ancestrais, possibilitam-se camadas de interpretação e           

amplia-se o público alcançado. 

Obras como a Hora de Aventura, e esse episódio em específico, convidam o público a               

uma análise profunda, ao mesmo tempo em que sua sutiliza e torna o conteúdo              

palatável a uma criança. 
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