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RESUMO

O foco desta pesquisa é o mapeamento e análise crítica dos processos de criação segundo os
12 Princípios da Animação, instituídos pelos estúdios Disney. Os objetivos são: investigar
como esses princípios são aplicados nas principais técnicas de animação e as transformações
que passaram com o advento dos processos de animação digital. Os princípios estão
presentes em diversas produções ao longo da história da animação e estabelecem
procedimentos realizados em produções como as escolhidas para análise: Branca de Neve e
os Sete Anões (1937), estúdios Disney e O menino e o Mundo (2014) de Alê Abreu. A
metodologia integra: (1) revisão bibliográfica, leitura de textos oriundos de vários campos
do saber como crítica de processos de criação nas mídias de Salles e Leão; e teorias da
linguagem da animação: Lucena, Solomon, Williams, Thomas e Johnston; (2) mapeamento
dos processos segundo proposta metodológica desenvolvida por Leão e; (3) produção de
texto científico com três enfoques: a perspectiva de crítica dos processos; os procedimentos
práticos na realização de animações; e a organização didática dos procedimentos para o
ensino de animação. Como resultados alcançados, objetiva-se contribuir para os estudos da
animação e compreensão das diferentes etapas que constituem o processo de criação em
animação. Como desdobramento prático dos resultados obtidos, pretende-se fomentar entre
os estudantes de animação a análise crítica e formação de repertório, além de constituir
material de auxílio no desenvolvimento de programa de ensino para oficinas de animação
tradicional e digital e de criação de personagens para animação e mídias digitais.
Palavras-chave: animação, mapeamento dos processos de criação, crítica dos processos de
criação.

ABSTRACT

The focus of this research is the analytical criticism and mapping of creative process
according to the 12 Principles of Animation, established by Disney studio. The objectives
are: to investigate how these principles are applied in most animation techniques and the
changes that came with the advent of digital animation process. The principles are present in
several productions throughout the history of animation and establish procedures performed
in productions such as those chosen for analysis: Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
from Disney studio and director Alê Abreu's The Boy and the World (2014). The
methodology includes: (1) literature review, reading texts from various fields of knowledge
as creative process critics in Media by Salles and Leão; and theory of animation's language:
Lucena, Solomon, Williams, Thomas and Johnston; (2) processes mapping following
methodological proposal developed by Leão and; (3) scientific text production with three
approaches: the critical perspective of processes; the practical procedures in performing
animations; and the didactic setting of procedures for animation education. As results, the
objective is to contribute to animation's studies and understanding of the different stages of
animation creation process. As a practical breakdown of the results, we intend to foster
among animation students to review and repertoire training, and provide support material to
develop educational programs for traditional and digital techniques and concept characters
creation and digital media animation workshops.
Keywords: animation, mapping of creative process, animation process criticism.
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INTRODUÇÃO

Em grande parte da formação do repertório audiovisual de um indivíduo, o ser humano
tem a animação como porta de entrada. É na técnica audiovisual dos desenhos animados que
muitos de nós somos apresentados à tela. Dessa conexão somos levados através da animação a
viver histórias e aventuras, os personagens compartilham experiências com o espectador.
Portanto, o processo que envolve quais aspectos a serem considerados na concepção
de uma animação, seja ela em qualquer suporte midiático e por quais caminhos esta irá
transitar e de que maneira seu gesto e estética serão definidos e apresentados ao público é
decisivo para o endosso de sua própria existência. Por exemplo, um personagem cativante ou
uma narrativa envolvente são dotados de uma carga de identificação tamanha que pode
habitar o imaginário desde a infância por tempo indefinido na vida adulta.
Um personagem é consistente quando dialoga com o espectador, cria identificação,
afinidade, empatia. Mesmo um personagem-vilão necessita de empatia do público, necessita
do reconhecimento de que sua presença em uma trama pode causar impacto (na maior parte
das vezes negativo) ao destino do protagonista.
Vou mais além, muitos personagens só recebem essa chancela graças às características
subjetivas atribuídas que vão além das características físicas, por exemplo os traços de
personalidade, timbre e impostação de voz, temperamento e sua dinâmica em reação às
diversas circunstâncias que possa enfrentar. Ou seja, para existir e habitar no imaginário desse
espectador, o personagem precisa convencer que está vivo, que possui consciência, uma
história, emoções e memória.
A proposta desta pesquisa é apresentar e definir os 12 princípios da animação e
realizar uma análise e realizar o mapeamento acerca do processo de criação de personagens de
animação pautado nos 12 princípios da animação tradicional instituído pelo estúdio
estadunidense Disney. Trata-se de um manual de boas práticas acerca do processo criativo e
de produção de personagens em narrativas lineares para longas-metragens, curtas-metragens
na década de 1930.
Os 12 princípios foram amplamente utilizados na produção de animações comerciais
nas décadas posteriores no cinema, em séries de TV, publicidade e videoclipes e sua aplicação
vai além e estende-se na atualidade em sua aplicação de mídias digitais tais como sites e
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projetos na internet, videogames, instalações em arte cibernética e demais mídias digitais
interativas.
Portanto, será feita a descrição e explicação de cada um dos 12 princípios, o
apontamento de quais desses princípios possuem o enfoque na criação de personagens e como
eles podem ser aplicados à produção.
Além disso, esta pesquisa tem o intuito de refletir sobre o papel do animador e levantar
alguns questionamentos. O seu processo criativo evolui ao exercitar uma visão críticoanalítica de sua obra? O animador deve ater-se a questões de linguagem ou concentrar-se no
refinamento técnico de suas animações? De que maneira um animador faz uso de um
princípio?
Este é um olhar técnico, da experiência que possuo enquanto animadora, além do olhar
de pesquisadora que fomentam os questionamentos para esta pesquisa,

busco trazer à

discussão de pesquisadores, realizadores e artistas relacionados à arte da animação. Nosso
foco de análise irá se pautar na importância de compreender o geral e as especificidades da
produção interativa digital; na importância da conceituação e concepção de personagens
atrelados à contribuição que os 12 princípios da animação dão à obra para obtenção de
verossimilhança, de empatia e imersão dos personagens à obra e esta ao seu espectador.
Outro objetivo encontra-se em delinear o processo de formação da rede que levou à
formatação do tema, as suas referências, inspirações e apresentação do resultado dessa
reflexão. Busco nesta dissertação as pontes e redes que ligam os 12 princípios da animação
aos desafios que o animador enfrenta em sua jornada do processo criativo de concepção de
personagens seja ele em mídias tradicionais ou com ênfase, para esta pesquisa, em mídias
digitais.
É importante ressaltar que tais princípios não são dogmas, ou seja, os 12 princípios da
animação não delineiam a única metodologia de criação de personagem. Os princípios
apontam para um caminho onde torna-se possível a produção de animação em larga escala,
em ritmo comercial, sob o talento e trabalho de diversos artistas em uma mesma obra, em um
mesmo personagem, garantindo continuidade do mesmo, no entanto, que passe a impressão
da obrater sido produzida pelas mãos de um único artista.
À primeira vista, o trabalho do animador parece solitário, pode-se inclusive afirmar
que em algumas etapas e formatos de técnica e trabalho assim sejam de fato; contudo, devo
ressaltar que é o modo de produção comercial de produção de animação que será abordado
nesta dissertação e que este demanda prazos curtos, orçamentos e plano de veiculação e
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exibição criados a atender um mercado. Esse modo de produção seriado e em larga escala
compreende em uma rede intrincada de artistas e profissionais em trabalho conjunto e
multidisciplinar.
Os 12 princípios instrumentalizaram o formato de estúdio e permitiram que filmes e
séries fossem produzidos no menor espaço de tempo para a época. Atualmente, os 12
princípios guiam o artista animador a manter a essência e vivacidade de um personagem,
afinal, "anima" em latim significa alma, dar vida a algo. E esse é o grande desafio do
animador; convencer o público de que seu personagem possui de fato vida, alma,
personalidade, sentimentos, defeitos e qualidades que o tornam distintos, amados ou odiados e
inconfundíveis.
Além disso, nos dias atuais a aplicação dos 12 princípios não se limitaram apenas ao
estúdio Disney e estende-se a outros suportes audiovisuais que utilizam a animação, por
exemplo, animação para fins educacionais, terapêuticos, publicidade, games, televisão,
videoarte, treinamento de pessoal, internet, etc.
Inicialmente apresento o contexto histórico que culminou para o surgimento dos 12
princípios, desde um breve histórico acerca dos primeiros experimentos em animação, passo
pela institucionalização da animação enquanto meio de entretenimento concomitante ao
advento do cinema até a era de ouro da animação estadunidense, também conhecida como era
Disney.
Com este cenário montado, passo a descrever um a um os princípios, sua definição,
aplicação e qual sua relevância para o processo de criação e produção do personagem. Após
definição, destaco quais deles são fundamentalmente ou de forma mista importantes para o
animador no processo de criação de personagens e quais favorecem a narrativa.
Por fim, ressalto pontos a serem observados pelo animador no processo de animação
digital, o reforço de que independente da técnica de animação empregada, seja ela da linha
mais artesanal e tradicional até às técnicas associadas à computação gráfica, o processo
criativo é otimizado com a internalização dos princípios pelo animador. Ele precisa conhecêlos para empregá-los e subvertê-los quando necessário. Será utilizado como referência para
ilustrar a aplicabilidade dos 12 princípios da animação disneana em animações digitais o
longa-metragem O Menino e o Mundo, do diretor Alê Abreu.
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CAPÍTULO 1. ARQUEOLOGIA DA ANIMAÇÃO
Este capítulo tem como abordagem as descobertas humanas que instrumentalizaram o
desenvolvimento da animação. Inicia-se pela busca do homem pela representação do
movimento em imagens estáticas, passa por descobertas pelos eventos do campo da física que
relacionam-se aos efeitos ópticos e outras reações do corpo humano a fenômenos naturais
relativos à luz, movimento e deslocamento espacial, faz exposição aos inventos que
antecederam os primeiros aparatos de produção e projeção de animações até a configuração
da animação tradicional em desenho estar organizadas em estúdios.
A partir deste ponto, o capítulo tem como foco o estúdio de Walt Disney, a trajetória
de seu estúdio de animação, principais descobertas e inovações técnicas do estúdio até a
formatação das práticas artísticas conhecidas como os 12 princípios da animação.
1.1 Precursores
Desde os tempos de nomadismo e primórdios de sua organização social, o homem,
busca e é ciente da importância de propagar o seu legado e garantir a preservação de sua
memória para as futuras gerações. Dessa maneira, o desenvolvimento da expressão gráfica e
da linguagem visual permitiu à humanidade a representação e perpetuação de uma cena, de
um contexto, um momento, uma fatia de realidade foram retratadas em cavernas e outros
locais através das pinturas rupestres. Cenas de caçadas, representações de animais e pessoas,
estênceis de mãos e outras partes do corpo humano registraram o dia a dia e a diversidade da
fauna que circundava nossos ancestrais.
Figura 1: Arte rupestre - caverna Chauvet, sul da França.

Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/arte-rupestre-de-caverna-francesa-e-a-mais-antiga-encontrada-dizestudo/
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Com o passar do tempo, através de um crescente processo de refinamento das técnicas
de representação gráfica, o homem passou a buscar a mensagem, expressão e simbologia que
acompanham as imagens retratadas indo além da descrição factual ou registro de memória. O
homem passou a expressar com ilustrações o seu dia a dia com a preocupação de que a
representação dessas cenas retratasse o transcorrer do tempo da ação da cena. Por exemplo,
para simular um animal correndo em uma pintura, foi utilizado o recurso de pintar o animal
com diversas patas (ver figura 02), gerando assim a percepção de movimento em uma imagem
estática. Permitiu ao apreciador de suas pinturas o compartilhamento de um momento que
durará muito mais e simbolizará uma sequência de ações, sensações e emoções. É o fascínio
do ser humano pelo movimento.
No livro Enchanted Drawings – The History of Animation (1989), Charles Solomon –
crítico, historiador e professor de Estética e História da Animação do curso de teatro, cinema
e televisão da UCLA –, afirma que os primeiros experimentos e precursores da animação e de
toda arte cinematográfica deram-se graças ao fascínio do ser humano pela luz e movimento.
Entre pinturas rupestres, inscrições em templos e cerâmicas e outras formas de expressão
gráfica, o homem buscava capturar e representar o movimento.
Figura 2: Javali pintado em caverna de Altamira, Espanha. Nota-se oito patas desenhadas que representam o
animal em deslocamento, em velocidade.

Fonte: http://donsmaps.com/altamirapaintings.html

O livro The Animator's Survival Kit, do experiente animador e artista Richard
Williams, traz o exemplo do templo de Ísis com suas 110 colunas. Em 1600 a.C., o faraó
Ramsés II construiu um templo em adoração à deusa Ísis. Em cada uma das colunas há a
representação da deusa em uma pose em um ciclo de caminhada. A intenção era passar a
sensação de que a deusa acompanharia os visitantes através do templo, principalmente
cavaleiros e condutores de carroças.
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Figura 3: Foto do templo de Ísis, construído pelo faraó
Ramsés II. Nas colunas, foram pintadas imagens da
deusa, de forma que as poses mudam progressivamente
e geram a sensação de movimento aos cavaleiros e
carruagens que passavam.

Figura 4: Esboço do animador Richard Williams
reproduz lado a lado as poses da deusa egípcia
pintadas nas colunas e demonstra didaticamente qual
era o efeito de simulação do movimento.

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Philae

Fonte: WILLIAMS, 2009, p.12

Já na Grécia antiga, a representação de animação era comumente exposta nas
cerâmicas. Potes, ânforas e outros objetos eram decorados com figuras em estágios sucessivos
de ação. Decorações em potes iranianos com o mesmo princípio foram encontrados na cidade
de Shahr-e Sukhteh e datam de 5.000 a.C.
Figura 5: Cerâmica da Grécia antiga. Ao ser girada em seu eixo, as poses sequenciadas geram a sensação de
ação dinâmica.

Fonte:
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Figura 6: Louça de barro de Shahr-e Sukhteh.

Figura 7: Detalhe do perímetro da tigela aberta. Podemos
perceber as imagens em sequência do cervo.

Fonte:

Fonte:

No século XVII, mais exatamente em 1645, Athanasius Kircher descreveu sua
invenção – a lanterna mágica –, que consistia em uma caixa contendo uma fonte de luz e um
espelho curvado, semelhante aos retroprojetores modernos. Considerada por muitos teóricos
da arqueologia das mídias como predecessora da animação, a lanterna mágica já permitia a
realização de narratologia sob suporte de projeções em paredes de imagens pintadas em vidro.
Em 1735, Pieter Van Musschembroek aprimorou a lanterna mágica, inserindo um disco com
imagens sequenciadas que, quando projetadas, sugeriam movimento. A lanterna mágica
rapidamente difundiu-se pelo público abastado, pelos aristocratas e chefes de Estado como
diversão, mostrando a forte vocação dessa mídia à comunicação, à narratologia e ao
entretenimento.
Figura 8: Ilustração esquemática da Lanterna Mágica de Athanasius Kircher. Sua mecânica de funcionamento
assemelha-se ao retroprojetor.

Fonte:

Em 1824, Peter Mark Roget descobriu (na realidade, redescobriu e rebatizou) um
efeito óptico em que os olhos retêm temporariamente a imagem de qualquer coisa que tenha
atingido a retina. É conhecida atualmente como persistência retiniana ou persistência da visão.
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Com esse conhecimento em mãos, várias traquitanas, inventos e brinquedos foram
desenvolvidos, a exemplo do taumatroscópio, fenaquistoscópio, zootrópio, praxinoscópio,
flip-book.
Figura 9: Taumatroscópio. Esse brinquedo utiliza a
persistência retiniana para fundir as imagens distintas
desenhadas em cada lado do disco. Este passa a ser
girado e a impressão que se tem é de que a imagem é
uma só.

Figura 10: Fenaquistoscópio. Ao acionar sua manivela,
as imagens sequenciadas passam a girar e através das
frestas do disco preto à frente é possível visualizar a
animação.

Fonte:

Fonte:

Figura 11: Diferenças entre o zootrópio e praxinoscópio.
Apesar da mecânica ser semelhante (disco girado
horizontalmente), o zootrópio possui frestas como o
fenaquistoscópio para visualização enquanto o praxinoscópio
possui espelhos no interior do disco.

Figura 12: Flip-Book. Ao folhear rapidamente as
suas páginas, os desenhos em sequência desenhados
em suas páginas dão a sensação de estarem
animados.

Fonte:

Fonte:
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1.2 Animação em seus Primeiros Passos
Com a invenção do cinetoscópio por Thomas Edison, artistas como o norte-americano
James Stuart Blackton e os irmãos Lumiére, franceses, adaptaram a invenção de Edison para
projeções ampliadas, permitindo que um número maior de pessoas assistissem às
experimentações visuais e aos curtos esquetes de humor animados ao mesmo tempo. Blackton
é conhecido por obras como Humorous Phases of Funny Faces (1906), em que empregava
técnicas de recortes e desenhos à mão livre e trucagens de câmera. Na Europa, o francês
Émile Cohl lançara em 1908 o filme Fantasmagorie, sendo considerado o precursor do
modelo de produção de animações tradicionais, ou seja, totalmente desenhada à mão quadro a
quadro (frame by frame).
Figura 13: Cena do curta-metragem Humorous Phases of
Funny Faces – técnica de stop motion e cutout – 1906.

Figura 14: Cena do curta-metragem
Fantasmagorie – técnica de stop motion e cutout
– 1908.

Fonte:
http://en.wikipedia.org/wiki/Humorous_Phases_of_Funny_F
aces

Fonte:
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_animat
ion

Apesar do sucesso de público das obras de Blackton nos Estados Unidos, um outro
artista, Winsor McCay, é considerado o "pai da animação norte-americana", pois, com
sucessos como Little Nemo in the Slumberland (1905) e Gertie the Dinosaur (1914), McCay
cativou a audiência com narrativas envolventes e personagens carismáticos. Gertie era uma
"dinossaura" amestrada bastante espontânea e de iniciativa que interagia com o espectador,
cumprimentando-o e realizando truques conforme seu mestre (McCay) comandava.
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Figura 15: Cena do curta-metragem Little Nemo in
Slumberland – técnica tradicional – 1911.

Figura 16: Cena do curta-metragem Gertie the
Dinosaur – técnica tradicional – 1914.

Fonte:
https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Nemo_(1911_film)

Fonte:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gertie_the_Dinosaur

Poucos anos após a estreia de Gertie the Dinosaur, havia mais de uma dúzia de
estúdios de animação somente nos Estados Unidos. Os quadros (frames), anteriormente
únicos, desenhados e coloridos (a animação já era colorida no mesmo período em que o
cinema ainda tinha a sua projeção em preto e branco) sobre papel comum e/ou papel de arroz,
passaram por inovações.
Em 1914, Earl Hurd inventou e patenteou o acetato, folha em transparência que
permitiria aos artistas desenhar e pintar imagens, personagens, parte de personagens, cenários
e objetos de cena separadamente para serem compostas em camadas em uma truca no
momento de compor a cena.
Um frame (ou quadro) agora é desenhado e composto por várias camadas de acetato
transparente em que cada grupo do planejamento de cena (personagem animado, cenário,
personagem secundário, fundo, entre outros elementos) era desenhado e animado em uma
lâmina separadamente. Isso reduziu o custo e o tempo de uma produção, permitiu a
otimização do processo de produção de animação, transformando-a de artesanal e individual a
uma produção em série, em múltiplas frentes e contratação de diversos artistas e animadores
para trabalharem em um mesmo filme animado. O acetato foi um marco tecnológico para a
animação e viria a perder espaço apenas a partir da década de 1980, com o advento da
computação gráfica voltada ao cinema e à animação. O último filme da Disney produzido em
acetato foi A Pequena Sereia, de 1989.

28

Figura 17: Acetato sobre cenário – 1960 estúdio
Hanna-Barbera.

Figura 18: Joseph Barbera segura acetato de Tom &
Jerry – 1960.

Fonte:
https://www.flickr.com/photos/kerrytoonz/311220182
5

Fonte:
https://www.flickr.com/photos/kerrytoonz/1571632179
7

1.3 O Estúdio Walt Disney – do início à era de ouro
O estúdio de Disney surgiu em 1923 com o nome de Disney Brothers Cartoon Studios
e iniciou suas produções ao fechar acordo para uma série intitulada Alice Comedies, em
técnica mista, ou seja, a protagonista era uma atriz e foi filmada e desenhos animados foram
inseridos mais tarde nas cenas. De acordo com o livro The Illusion of Life, de Frank Thomas e
Ollie Johnston, a princípio Walt Disney não imaginava que seu estúdio viria a se tornar uma
produtora de desenhos animados, no entanto, dentre tantas técnicas que o entusiasmavam no
mundo do entretenimento, a animação era a que mais combinava com sua imaginação e senso
de fantasia.
Além disso, o estúdio Disney buscava constantes revoluções técnicas e
aperfeiçoamentos para surpreender o público e, em 1928, lançaram o curta-metragem
animado Steamboat Willie, que projetou o estúdio Disney à categoria das produtoras de
animação mais promissoras dos Estados Unidos. Foi o primeiro filme sonorizado da história
do cinema e da animação a receber um grande público e foi a estreia dos camundongos
Mickey e Minnie, fazendo oposição ao gato Felix, de Otto Messmer.
Steamboat Willie foi um sucesso arrebatador e consagrou o estúdio Disney pela
inovação e pelo carisma de Mickey Mouse. Foi divulgado como o primeiro filme sonorizado
da história, embora já existissem obras sonorizadas ao menos quatro anos antes do
lançamento desse curta-metragem. Todavia, é inegável o marco que Steamboat Willie deixou
na história do cinema e no cinema de animação, pois Mickey Mouse, personagem criado por
Ub Iwerks, interagia com os sons de forma intencional e proposital, isto é, a obra fora
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concebida para apresentar ao público uma experiência audiovisual em que vídeo e áudio são
fundamentais para a apreciação da obra. Diferentemente das animações do mesmo período,
em que a animação apenas seguia uma trilha sonora orquestrada, em Steamboat Willie,
Mickey antecipa e interage visualmente com o som, parecendo colaborar e interferir com a
sincronia. Houve o uso de foleys (efeitos sonoros) para os objetos de cena, sons de animais,
vocalização murmurada dos personagens (resmungos, suspiros, lufadas, assovios) e a trilha
sonora foi composta com esses mesmos elementos.
Dentre as várias inovações que as obras de Disney proporcionaram, a experiência
sonora de Steamboat Willie instrumentalizou o público a ver o som como um elemento
importante em relação às cenas. Tal agenciamento trouxe um avanço na bagagem audiovisual
e ampliação da experiência e do potencial narrativo e expressivo de personagens e enredos.
A partir desse filme, iniciou-se a era de ouro da animação, também conhecida como a
era Disney na história do cinema de animação, compreendida entre os anos 1928 a 1942, ou
seja, iniciou-se com Steamboat Willie, atingiu o auge com o primeiro longa-metragem em
desenho animado – Branca de Neve e o Sete Anões (1937), passando por Fantasia (Novembro
de 1940) e encerrando-se com Bambi (1942).
Figura 19: Cena do curta-metragem Steamboat
Willie – técnica tradicional – 1928.

Figura 20: Fantasia – 1940 – Imagem com o
personagem Mickey no filme Fantasia, produzido
pelos Estúdios Disney em 1940.

Fonte: http://www.oscars.org/events/history-silentand-early-sound-new-york-animation

Fonte: http://disney.wikia.com/wiki/Fantasia

A era Disney foi um período em que o estúdio produziu séries animadas – como os
curtas intitulados Silly Symphonies, que compreenderam 75 obras lançadas entre 1929 e 1939.
Nela, vários personagens, que passaram a acompanhar Mickey Mouse, foram apresentados,
como o seu cão Pluto, o pato Donald, Pateta, entre outros, em histórias visuais que eram
acompanhadas por uma condução emocional de música, efeitos sonoros e vozes. Três curtas
do Silly Symphonies, baseados em fábulas, foram produzidos com sequências: Os Três
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Porquinhos, A Tartaruga e a Lebre e Three Orphan Kittens. E um curta foi refeito em curto
período de tempo, e rendeu ao estúdio Disney a estatueta do Oscar de melhor filme animado:
The Ugly Duckling – remake de 1939 e original de 1931.
Silly Symphonies recebeu ao total 7 estatuetas do Oscar e, dentre eles, destacamos:
Flowers and Trees (1932), primeiro desenho animado produzido no sistema de cores
Technicolor; Three Little Pigs (Os Três Porquinhos, 1933), primeiro curta-metragem
produzido a partir de storyboard (elemento da pré-produção adotado em animações e filmes,
consiste em representar graficamente todo o filme/animação em formato semelhante ao de
uma história em quadrinhos – cenas com diálogos, enquadramentos, cortes e notas de
produção são inseridos), além de ser pioneiro na técnica de animação full animation (cada arte
é exposta em um único frame sem repetição, isto é, para filmes a 24 quadros por segundo, um
único segundo demanda 24 artes distintas), sendo que a maior parte das produções eram
realizadas by two/on two (cada arte é exposta em dois frames, isto é, para filmes a 24 quadros
por segundo, um único segundo demanda 12 artes distintas); The Old Mill (1937), primeiro
desenho animado produzido com a câmera multiplano criada e patenteada por Disney.
Figura 21: Cena do curta-metragem Flowers and Trees
– técnica tradicional, primeira animação colorida em
Technicolor – 1932.

Figura 22: Storyboard da cena final do longa
metragem Three Little Pigs – 1933.

Fonte:
https://maxieng2b22.wordpress.com/2014/03/16/history
-of-global-communication/

Fonte:
http://www.michaelspornanimation.com/splog/?p=95
2
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Figura 23: The Old Mill. Este curta-metragem é um
marco na história da animação por ser o primeiro a
utilizar a câmera multiplano.

Figura 24: Walt Disney explica o funcionamento da
câmera multiplano.

Fonte:
http://drgrobsanimationreview.com/2010/05/31/theold-mill/

Fonte:
http://community.digitalmediaacademy.org/tag/waltdisney-multiplane-camera

A câmera multiplano consiste em várias chapas de vidro distantes umas das outras e
em uma câmera posicionada verticalmente em ângulo perpendicular às placas. Em cada chapa
de vidro, um elemento do cenário é filmado de acordo com a distância estimada da câmera se
a cena fosse filmada em um cenário real, por exemplo. O céu e o sol estariam no plano mais
distante, seguido de montanhas no horizonte na chapa da frente, seguida da floresta, do
personagem etc. O efeito esperado é o de ângulo de paralaxe1. Em outras palavras, quando
uma câmera faz um movimento panorâmico sobre uma cena, o deslocamento dos elementos
respeita a distância entre os objetos e a câmera; quanto mais distante da câmera, menor será o
deslocamento relativo aos planos mais próximos.
O invento de Disney permitiu uma sensação de profundidade em relação aos cenários
e elementos de cena, ampliou significativamente as possibilidades de inserção de efeitos
especiais e maior realismo nos movimentos de câmera. Depois de testada em The Old Mill, a
câmera multiplano foi utilizada na obra mais ousada do estúdio Disney até então: Branca de
Neve e os Sete Anões.

1

Segundo o dicionário Houaiss, paralaxe é o “deslocamento aparente de um objeto quando se muda o ponto de
observação" (HOUAISS, 2001)
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Figura 25: Branca de Neve e os Sete Anões é o
primeiro longa-metragem Disney e seu formato
narrativo influenciou diversas outras produções.

Figura 26: Elementos como uma bela princesa, animais
antropomorfizados, um vilão, um comic relief
(personagem cômico), presentes em filmes como A
Pequena Sereia, são herança de Branca de Neve e os Sete
Anões.

Fonte: http://thefairytaletraveler.com/wpcontent/uploads/2014/08/still-of-adriana-caselottiin-snow-white-and-the-seven-dwarfs-1937-largepicture.jpg

Fonte: http://www.wearemoviegeeks.com/2013/10/thelittle-mermaid-the-blu-review/little-mermaid-the-littlemermaid-18573535-1280-720/

O primeiro longa-metragem de Disney, lançado em 1937, contava com storyboard,
sons, cores, câmera multiplano e fora animado em full animation – as inovações de maior
sucesso do estúdio. Mais de 2 milhões de desenhos e pinturas foram feitos, embora só cerca
de 166 mil destas artes tenham permanecido no filme finalizado. A arrecadação de bilheteria
foi a maior na história do cinema e da animação, sendo desbancada após dois anos pelo filme
E o Vento Levou. Este longa-metragem em desenho animado estabeleceu uma forma
"disneana" de narrativa, marcante em diversas obras subsequentes da filmografia do estúdio,
como Cinderela, A Bela Adormecida, A Pequena Sereia, e, com pequenas modificações no
argumento, A Espada é a Lei, A Bela e a Fera, Aladim e O Rei Leão.
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Figura 27: Linha do tempo da era de ouro da Disney – principais produções entre curtas e longas-metragens de
1923 a 1943 e marcos tecnológicos e inovações técnicas criadas mostram o pioneirismo de Disney e sua equipe.

Fonte: O autor (2015).

Este cenário projetou os estúdios Disney ao patamar de grande empresa do ramo de
animação cinematográfica. Produções sofisticadas, grandes orçamentos e garantia de público
impulsionaram obras em uma crescente qualidade técnica e estética visual. Durante a era de
ouro da animação, o perfil do estúdio Disney era de artistas jovens, criativos e um ambiente
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de trabalho casual para a época. Tal jovialidade trouxe energia e espontaneidade para as
produções, além de grande efervescência criativa para os enredos, superação técnica e
refinamento artístico.
O estúdio atingiu o estado da arte da animação comercial e, com o aumento do elenco
de animadores, havia a necessidade de uniformizar a linguagem, a comunicação e os estilos
artísticos e técnicos que asseguraram a continuidade e padrão de qualidade das produções de
cinema de animação do estúdio. Pouco a pouco, expressões passaram de adjetivos para
substantivos, por exemplo, o diretor de animação orienta seu assistente a fazer um Stretch
(esticada) ao invés de pedir que esticasse o corpo do personagem de determinada forma. A
expressão Stretch passa a ter um significado expandido, contudo bem delimitado em se
tratando de uma conversa entre membros de uma equipe de animadores. Tais práticas
tomaram um ritmo e rumo dinâmico, os animadores passaram a uniformizar a linguagem com
essas terminologias e jargões. Naturalmente essas expressões, as mais importantes e
recorrentes, passaram a integrar um manual de boas práticas, específicas para a pré-produção
e produção e que receberam a alcunha de "Os 12 Princípios da Animação".
No capítulo seguinte, trataremos dos 12 princípios da animação em breve explicação
técnica de cada um dos conceitos, o efeito que cada princípio deve transmitir na animação,
qual a extensão de seu uso e exemplos no cinema de animação acerca de sua aplicação. Além
disso, serão apresentados desdobramentos da institucionalização dos 12 princípios e a
relativização de seu uso.
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CAPÍTULO 2. OS 12 PRINCÍPIOS
Neste capítulo é feita a definição do termo criado pelo estúdio Disney e a descrição
cada princípio, sua utilização, exemplos e resultados esperados com seu emprego.
2.1 Mas afinal, o que é um Princípio?
Criados durante a era de ouro da animação ou era Disney, os 12 princípios da
animação consistem em doze atributos que deviam ser adotados para as produções do estúdio.
O conjunto de todos os princípios conferem o estilo estético e de movimento e somados a
outros elementos como a forma de animar, de narrar uma história e desenhar cada arte
formatam o padrão de qualidade que acompanha as produções da Disney, (Thomas &
Johnston, 1981, prefácio). Podemos dizer que além do formato narrativo, a forma com que o
animador emprega os 12 princípios dão a identidade visual e de movimento para as obras
animadas. Em outras palavras, cada estúdio, animador ou obra em animação possui sua
linguagem "estético-animada".
Figura 28: Tonari no Totoro – 1988 – longametragem – Hayao Miyazaki.

Figura 29: Cinderella – 1937 – longa-metragem –
Estúdios Disney.

Fonte:
https://redofpaw.wordpress.com/2014/03/03/myneighbor-totoro-will-be-my-next-vr-experience/

Fonte:
http://disney.wikia.com/wiki/Cinderella_(character)

Plasticamente, um princípio oferece uma direção para as linhas, cores, formas,
perspectivas e enquadramentos para serem complementados pelos seus sons, músicas e trilhas
criando um universo distinto, verossímil, coerente e único. Tudo isso associado ao
movimento, ao ritmo tanto para a movimentação dos personagens, objetos e cenários quanto
para a forma de contar a história e de atingir o público.
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Não houve inicialmente uma demanda pela criação de um princípio. Na realidade, a
necessidade e a experiência acumulada das inúmeras animações do estúdio que estipularam
que certas terminologias passassem de verbo a substantivo, como é relatado no livro The
Illusion of Life - Disney Animation de Frank Thomas e Ollie Johnston. A equipe de animação
continuamente buscava melhores métodos de relacionar cada arte de uma animação, cada
pose de desenho e os desenhos subsecutivos para gerar a melhor ilusão de movimento e
alguns desses caminhos produziam um resultado presumido, proporcionando maior controle e
uniformidade técnica das produções. Ainda que tais procedimentos fossem defectíveis, essas
técnicas de animação em desenho forneciam uma margem de segurança, ou seja, garantiam
uma probabilidade mais alta de uma cena ou ação de cena atingir um resultado satisfatório e
este ser aprovado pelo diretor sem muitas idas e voltas à mesa dos animadores.
Contudo é necessário afirmar que um princípio não é um dogma ou uma lei de
animação e sim uma formulação de parâmetros, diretrizes que indicam como proceder para
realizar animações e personagens mais realistas/hiper-realistas e carismáticos. Como citado no
capítulo 1, alguns estúdios e escolas de animação questionavam o "jeito Disney" de animar,
estilo próprio que reforça o realismo, movimentos orgânicos que imitam os movimentos reais
da natureza e a física que vivenciamos. Ainda que adotados tais parâmetros, é possível notar
até nas produções animadas da Disney que certos atributos da física são reforçados ou
exagerados, o efeito Stretch & Squash, por exemplo, primeiro princípio a ser apresentado
mais adiante. Todos esses recursos são utilizados para extrair da cena a melhor emoção, a
mensagem mais clara e direta ao espectador, afinal, transmitir os sentimentos de um
personagem requer que ele seja dotado de vida aos olhos do público.
Um princípio pode provocar identificação a uma animação pelo fato de oferecer um
contexto palpável a quem a frui. Ele pode aproximar a realidade que está estabelecida na
animação com tudo o que habita o imaginário do espectador. Aproxima e faz as pontes que
tornam uma história fictícia e por muitas vezes mágica, plausível. Há princípios que fazem
com que acreditemos que há gravidade, peso, massa e energia nos personagens e cenários
enquanto outros princípios criam redes de sentido a respeito da personalidade, do significado
daquele ser animado em seu mundo, e finalmente, princípios que caracterizam como esse
universo representado funciona, subsiste e se regula. Novamente, um princípio não é
mandatório para que se faça uma animação e esta se valha, todavia, os princípios fornecem
conexão da animação em si e desta para quem a assiste.
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Pela minha experiência com a animação, creio que cada obra de animação respeite a
sua própria lógica, seja acerca de suas leis físicas e naturais, seja pela percepção e passagem
do tempo, seja pela relação social estabelecida entre os personagens. Cada obra se constitui de
leis particulares e a conformidade de seu universo tem compromisso apenas consigo. Por
exemplo, na série animada Merry Melodies do estúdio Warner, existem vários episódios dos
personagens Roadrunner (Papa-Léguas) e Wile E Coyote (Coiote Coió) que as leis da física
são distintas dos que vemos em nossa realidade. A gravidade em vários momentos só passa a
surtir efeito quando Coyote percebe que está levitando penhasco adentro.
Figura 30: Wile E. Coyote e Roadrunner. Coiote
permanece flutuando no ar até que a ação de exibir a
placa ao espectador se complete. Este fotograma
demostra como as leis da física nos desenhos animados
são constantemente subvertidas.

Figura 31: Em Bambi – 1942, Podemos verificar a
antropomorfizarão dos personagens. Thumper
cochicha no ouvido de Bambi ao confessar que não
acha importante comer vegetais.

Fonte:
http://looneytunes.wikia.com/wiki/File:Roadrunner_that
s_all_folks.jpg

Fonte:
https://www.youtube.com/watch?v=d0WQhsmsqw
w

Pois bem, ainda mais avante nesta lógica, na animação, a liberdade no processo
criativo permite que o antropomorfismo transcorre de forma natural, é praticamente intrínseca
à técnica. Walt Disney beneficia-se desta característica unindo ao lúdico em suas narrativas. O
resultado teve tanto êxito que a animação adquiriu o estigma de entretenimento infantil. No
longa-metragem em desenho animado Bambi, o protagonista dialoga com os demais animais
verbalmente, além de realizar ações com características humanas, como aprender a patinar
sobre o gelo com o seu amigo, o coelho Thumper.
São elementos como esses, o antropomorfismo e de regras particulares de contexto
que contribuem para tornar a animação um espaço tão livre e mágico. Cada escola, linha ou
estúdio de animação segue o seu caminho em contar suas histórias, seja ele realisticamente
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tecido com personagens mais fieis à realidade como nas produções disneanas, nos filmes de
Hayao Miyazaki, estúdio Aardman, estúdio Pixar ou tracejam seu percurso em investidas
mais experimentais como estilizações gráficas dos personagens e cenários, novos paradigmas
narrativos, animação alegórica e com maior nível de abstração como nas produções do estúdio
croata Zagreb Film, UPA (United Productions of America), Norman McLaren, Michel Ocelot,
René Laloux e outros.
Cito como exemplo algumas das produções do estúdio japonês Ghibli: Kaze no Tani
no Naushikaa (Nausicaä do Vale do Vento) de 1984, Sen to Chihiro no Kamikakushi (A
Viagem de Chihiro) de 2001, o longa-metragem Kaguya-hime no Monogatari (O Conto da
Princesa Kaguya) de 2013. As duas primeiras obras dirigidas por Hayao Miyazaki e a terceira
pelo diretor Isao Takahata. As três produções seguem o padrão Ghibli de narrativa com
histórias que remontam e buscam conexão com um mundo de imaginação, fantasia,
proximidade à natureza e a pureza infantil.
Em Nausicaä do Vale do Vento, a protagonista Nausicaä é uma jovem princesa do
pequeno reino do Vale do Vento. Ela busca compreender melhor as florestas tóxicas aos
humanos, criadas após uma catástrofe há mil anos que destruiu a civilização humana e quase
todo o ecossistema da Terra. Ao mesmo tempo, a princesa está sempre atenta a salvar seu
povo da ação belicosa dos reinos vizinhos.
Figura 32: Em Kaze no Tani no Naushika –
Nausicaä do Vale do Vento – 1984, podemos
verificar que a técnica de animação do estúdio
japonês Ghibli embora diferente da estadunidense
também busca o realismo de movimento.

Figura 33: O comportamento da fumaça e da areia estão
de acordo com a física que há no planeta Terra. O
deslocamento dos personagens e objetos de cena são
realistas neste longa-metragem.

Fonte: http://www.zerochan.net/51255

Fonte: http://www.ew.com/gallery/hayao-miyazakis-16best-creations/690908_13-god-warrior-nausica%C3%A4valley-wind

Esta obra possui uma forma tradicional de narrativa e estética. Sob o olhar técnico de
animação, vários dos princípios de animação são utilizados, pois seus movimentos,
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personagens e ações buscam o realismo, dando a sensação de peso, volume, aceleração e
desaceleração às massas. Não há uma presença forte de antropomorfismo, mas mostra uma
Terra modificada, com novas criaturas e formas de vida.
Hayao Miyazaki também dirigiu A Viagem de Chihiro (2001) e manteve o estilo
estético e narrativo de seu estúdio com traços delicados, cores variadas e muito iluminadas,
enredo que envolve magia, pureza de uma criança, proximidade com a natureza e diversas
menções ao folclore e cultura popular japonesa. Embora tenha utilizado de grandes inovações
tecnológicas como computação gráfica em três dimensões em algumas cenas e um processo
de animação mais entrelaçado com o digital e finalização no computador, a técnica de
animação continua realista e a estória mágica, com diversos personagens antropomorfizados.
Chihiro é uma garota de 10 anos que está de mudança de cidade quando sua família é atraída
por um estranho edifício no meio da mata que leva a uma cidade fantasma. Na realidade, a
cidade é povoada por deuses, espíritos e monstros que visitam a casa de banho gerenciada
pela bruxa Yubaba. Para não ser devorada pelos monstros, Chihiro deve renunciar a sua
humanidade e trabalhar na casa de banho de Yubaba. Lá faz amizades e afeiçoa-se a Haku,
um aprendiz de feiticeiro e braço direito de Yubaba que ajudará Chihiro a voltar ao mundo
dos homens.
Kaguya-hime no Monogatari (2013) foi dirigido por Isao Takahata para o estúdio
Ghibli e esta obra contou com oito anos de produção e é baseada num conto do folclore
japonês do século X. Kaguya é uma entidade celestial que vive na lua e decide provar a
existência humana. É encontrada na forma de um bebê por um humilde cortador de bambu
que a adota que também recebe dos deuses uma enorme quantia de ouro e tecidos finos e isso
convence o pai adotivo que ela deveria ser criada como uma nobre na capital. Enquanto isso
Kaguya cresce velozmente cercada de crianças da região até o dia em que sua mansão na
cidade fica pronta e ela se muda para lá com os pais e deve tomar aulas de etiqueta a
contragosto. Kaguya torna-se uma mulher de notável beleza o que atrai a atenção de diversos
nobres que a cortejam com promessas vazias. Assim, a princesa propõe que seus pretendentes
tragam os tesouros tais como é comparada para desposar-se com aquele que cumprir a missão.
Tentam enganá-la com falsificações, um pretendente foge por covardia e até que um deles
morre tentando encontrar o tesouro e Kaguya entra em depressão. O quadro piora quando ela
é forçadamente beijada pelo imperador e Kaguya lembra-se de seu passado divino quando ora
para a lua. Isso aciona uma comitiva celestial que a levará de volta mesmo contra os pedidos
dos pais e da própria princesa, apagando suas lembranças da vida na Terra na quarta lua do
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mês. Esta obra possui um tratamento técnico e estético diferenciado em sua arte e animação.
Aqui cada princípio trabalha de forma a favorecer a mensagem emocional de cada cena. De
acordo com o diretor Isao Takahata, o filme impulsiona a animação a um novo nível, para o
que ela realmente deve fazer que é emocionar.
Figura 34: No filme Finding Nemo – Procurando
Nemo – 2003, as técnicas de animação são bastante
realistas e seguem à risca os 12 princípios da
animação de Disney.

Fonte: http://www.animatedheroes.com/marlin.html

Figura 36: Em 2013, no entanto, o estúdio Ghibli
lançou o longa-metragem Kaguya-Hime no
Monogatari com uma proposta de animação mais
estilizada, modulada conforme a emoção das cenas.
Neste primeiro fotograma, a temperatura das cores e
a gestualidade do traço é mais contido e ordeiro.
Além disso a pintura remete à pintura em pastel.

Fonte: http://www.cartoonbrew.com/ideascommentary/oscar-ballot-guide-the-tale-of-theprincess-kaguya-acting-and-performance-analysis108594.html

Figura 35: Em Sen to Chihiro no Kamikakushi – A
Viagem de Chihiro – 2001, efeitos de computação
gráfica tridimentsional foram utilizados em algumas
cenas, no entanto, os esforços concentravam em
parecer uma animação tradicional, 2D.

Fonte:
http://www.hogwartsite.net/html/modules.php?name
=News&file=article&sid=3996

Figura 37: Este fotograma pertence à sequência do
mesmo filme da figura 21. Aqui, a princesa Kaguya corre
desesperadamente pelo campo após desiludir-se com a
humanidade. Podemos notar a mudança no desenho, nas
cores das roupas da personagem e do cenário. Linhas
rebuscadas, caóticas e pesadas transmitem a
expressividade da cena. Houve mudança também na
técnica de animação.

Fonte:
https://theentertainmentnut.wordpress.com/2014/12/

Todos os três filmes da Ghibli apresentados acima aplicam e torcem os princípios que
são adequados ao seu padrão estético e técnico consagrado do estúdio. Embora exista certo
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compromisso com o realismo, caso a narrativa demande a quebra parcial ou total de um ou
mais princípios, certamente é para enriquecer a obra e conta também com um importante
elemento: o repertório audiovisual e condicionamento do seu público à mídia.
Oitenta anos atrás, quando os doze princípios foram criados, a experiência audiovisual
passava por diversas inovações em sua linguagem. O cinema viveu um efervescente período
de escolas e movimentos críticos e estéticos influenciados pelas correntes filosóficas e
artísticas da época, por exemplo, o formalismo russo e o surrealismo. Pois bem, as produções
Disney haviam estabelecido um padrão bastante conservador frente a tantas transformações e
novos usos de linguagem audiovisual, o que culminou com descontentamento de parte da
equipe de animadores do estúdio. Em busca de maior autonomia e liberdade para a animação,
houve em 1942 uma greve no estúdio Disney e vários artistas abandonaram o emprego para
formarem a UPA (United Productions of America).
Os dissidentes da Disney fundadores da UPA(United Productions of America)
reivindicavam e defendiam mais liberdade de criação e experimentação, pois consideravam
que a animação deveria fruir de maior estilização, grafismos ao invés de ser uma imitação
realística da vida; a mídia e as técnicas de animação "disneanas" estavam sendo restringidas
nos esforços de buscar a representação da realidade . O estilo ultra-realístico de Disney não
estaria inovando no design de personagens, na profundidade e perspectiva em criar uma visão
artística apropriada. Portanto, a UPA surgiu para que produções animadas pudessem expressar
idéias de design consideradas radicais para os demais estúdios da época. No total foram
produzidos dois longas-metragens: 1001 Arabian Nights (1959) lançado pela Columbia Pictures) e

Gay Purr-ee (1962) lançado pela Warner Bros. Além disso, foram animadas séries de
televisão, destaque para Mr. Magoo e Gerald McBoing Boing.
Figura 38: Fotograma de Mr. Magoo, série de
animação de sucesso da UPA.

Fonte: http://listas.20minutos.es/lista/dibujosanimados-de-la-tv-al-cine-386732/

Figura 39: Gerald McBoing Boing é um garoto que
verbaliza sons diversos em vez de falar. Podemos notar a
grande estilização dos cenários e dos personagens.

Fonte: http://www.comics.com.ve/cartoon/
gerald_mcboing_boing.asp
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É bom ressaltar que a definição aqui tratada de realismo quanto a técnica de animar
refere-se ao quanto a obra segue e reproduz as leis da física na realidade humana, em como a
estética acompanha e replica as texturas, formas e como esse meio físico se comporta ao
interagir com a física dinâmica, por exemplo. Se o movimento de um personagem é coerente
com a sua anatomia e o contexto físico em que se encontra. O realismo na narrativa tem
conceituação em ter a sua história plausível, sendo fictícia ou não, frente à realidade social do
ser humano.
E mesmo essa definição de realismo técnico e narrativo não é absoluta, uma vez que a
animação é um universo em que qualquer situação mostra-se possível. O crítico de cinema
Roger Ebert publicou em sua resenha para o filme Mononoke Hime (1997) a seguinte frase:
I go to the movies for many reasons. Here is one of them. I want to see wondrous
sights not available in the real world, in stories where myth and dreams are set free
to play. Animation opens that possibility, because it is freed from gravity and the
chains of the possible. Realistic films show the physical world; animation shows its
essence.1

Ebert afirma que a animação tem uma característica que motiva o crítico a fruir
cinema, a capacidade de contar histórias onde mito e sonhos são livres para acontecer. Opina
que a animação abre essa possibilidade, pois é livre de gravidade e das correntes do possível e
termina a frase dizendo que filmes realistas mostram o mundo real; a animação mostra a
essência. A afirmação acima reforça que animação possui a qualidade de ser livre, mas os
princípios da animação podem agir como limitadores dessa expressividade?
Recorro mais uma vez para minha experiência enquanto animadora. Para todo sistema
de linguagem, os padrões e sintaxes guiam e alinhavam a identidade da técnica e são
complementares, mas não são em si o todo. Um princípio de animação funciona da mesma
forma, auxiliando a execução e a recepção da linguagem de animação, entretanto, um
princípio ou mesmo todos os doze não determinam o que é a animação tampouco confinam a
técnica a um único modo de produção. Como diz o ditado popular: "Aprenda todas as regras
e transgrida algumas" ilustra que para ser visionário em qualquer linguagem, neste caso em
específico a animação, é fundamental conhecer toda teoria(que aqui é empírica) para então
rompê-las quando necessário.
1

Eu vou ao cinema por várias razões. Aqui está uma delas. Desejo ver maravilhosas vistas não disponíveis no
mundo real, em histórias onde mito e os sonhos são livres para atuar. Animação abre essa possibilidade, pois é
livre da lei da gravidade e das correntes do possível. Filmes realistas mostram o mundo físico; animação mostra
sua essência. (EBERT, 1999, tradução nossa)
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Há vários bons exemplos disso na animação mundial além da UPA. Como o caso da
escola croata Zagreb Film School, os animadores franceses Michel Ocelot e René Laloux e o
animador experimental escocês Norman McLaren.
Figura 40: Surogat – 1961: curta-metragem croata que faz
uma crítica acerca da vida imediatista e reducionista. O
protagonista vai à praia e tudo o que ele precisa é inflável,
desde a comida, o carro, a churrasqueira e a própria
existência. Perspectivas quebradas, movimentação
limitada são algumas das torções de princípios aplicados.

Figura 41: Prince et Princesses – 2000: esta
coletânea de curtas-metragens realizado em
animação de sombras levou dez anos para ser
produzido. Mesmo em uma animação de recorte
(cutout), os princípios são compatíveis e
aplicados de forma sutil e delicada.

Fonte: http://ludumu.blogspot.com.br/2014/10/thesubstitute-aka-surogat-aka-ersatz.html

Fonte: http://www.gkids.tv/tales/

Figura 42: La Planète Sauvage – 1973: este longametragem de René Laloux em animação cutout é
experimental em sua estética. Inspirado no livro de
Stevan Wul, Oms en Série, relata um mundo
dominado por seres superiores aos humanos e estes
tratados como animais de estimação. É um exemplo
de animação voltada ao público adulto.

Figura 43: A Phantasy in Colors – 1949 – Norman
McLaren. Sem narrativa ou personagens, esta é uma
obra em que a sinestesia entre som e imagem é
protagonista. Aqui, os princípios de animação têm pouca
relevância, mas verifica-se que alguns estão presentes.
Por exemplo, Slow in e Overlapping foram adotados em
diversos trechos do curta-metragem.

Fonte: http://prettycleverfilms.com/saturdaymorning-cartoons/fantastic-planet1973/#.VihPqmSrS2w

Fonte: https://drnorth.wordpress.com/2010/12/04/thesignificance-of-sound-in-normanmclaren%E2%80%99s-films/

Portanto, já discutida a relativização do uso dos princípios, passo a definir qual a
intenção e finalidade dos mesmos.
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O conjunto dos 12 princípios formaram nos estúdios Disney um manual de práticas
advindas de métodos que mostraram-se eficientes na obtenção de um resultado desejado,
controlado e de qualidade. Tratam-se de práticas que provaram ser fundamentais para o
padrão estético do estúdio de Walter Elias Disney e determinaram os padrões e regras do
mercado do desenho animado comercial, viabilizaram a produção em larga escala, de
produtividade industrial em um período histórico em que a animação somente poderia ser
realizada com lápis, papel, acetato, tintas, trucas e outros, sem a ajuda de poderosos e velozes
computadores e demais aparatos tecnológicos digitais.
Um princípio consiste em uma ação específica do animador em determinados
momentos da criação de uma animação, alguns dos princípios são inerentes à pré-produção,
ao momento de materializar um personagem, determinar características expressas em seu
desenho, em traços de personalidade, atreladas à narrativa, enfim, à sua identidade enquanto
outros à produção em si, fluidez dos movimentos, planejamento e controle da animação,
expressividade, verossimilhança, a extrapolação e subversão das regras da física.
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2.2 Os 12 Princípios – definição
Como discutido anteriormente, o desenho animado possui regras de construção
estética e diretrizes de execução no momento da produção em si e lógica própria e seus
personagens acompanham a narrativa. No desenho animado, o personagem pode dialogar em
narrativas diversas, metalinguagem, estar onisciente, em primeira ou em terceira pessoa, com
ou sem narrador como no cinema live action (cinema filmado com atores reais). Um princípio
da animação bem aplicado reforça tanto personagem quanto narrativa, pois torna palpável e
evidente a elasticidade estética dessa forma de arte audiovisual. Na sequência, vamos
conhecer cada um deles, sua definição, aplicação e objetivos de seu uso segundo o livro The
Illusion of Life - Disney Animation dos animadores da Disney Frank Thomas e Ollie Johnston.
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Stretch & Squash (Esticar & Achatar)
Um dos princípios que possui uso mais corriqueiro na animação, esse princípio propõe
que é necessário deformar as massas dos personagens a fim de gerar uma sensação realista de
peso, de elasticidade e tornar a animação mais interessante. Foi considerado pelos artistas do
estúdio Disney (1981, pág. 47) o princípio mais importante, pois traz elasticidade aos
personagens, contribui para que o personagem tenha maior apelo lúdico e expressão de
textura e personalidade. Além disso confere ao personagem uma sensação realista de peso,
volume, massa, flexibilidade e velocidade. Também é amplamente utilizado em expressões
faciais e falas de personagens, pois permite maior expressividade.
Figura 44: Exemplo de um exercício clássico de animação, o bouncing ball: representa-se os diferentes estágios
do movimento de uma bola quicando. Podemos observar a deformação nos desenhos mais próximos do impacto
da bola com o solo.

Fonte: http://animationresources.org/instruction-preston-blairs-advanced-animation/

Figura 45: Stretch & Squash aplicado a um personagem: o deslocamento da massa da barriga é desenhado de
forma elástica para passar a sensação de um personagem rotundo, forte e preparando-se para intimidar o inimigo.

Fonte: http://animationresources.org/instruction-preston-blairs-advanced-animation/
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Anticipation (Antecipação)
Esse princípio diz respeito ao movimento que antecede o movimento principal. Por
exemplo o ato de flexionar os joelhos antes de um personagem dar um salto. Confere maior
verossimilhança físico-dinâmica. A antecipação cria uma expectativa de ação ao espectador,
dessa forma, a mensagem da cena é transmitida de forma clara e concisa.
Figura 46: Anticipation em expressão facial. O personagem fecha os olhos e contrai o rosto antes de demonstrar
surpresa.

Fonte: https://danterinaldidesign.com/wp-content/uploads/2014/05/Anticipation01.jpg

Figura 47: Anticipation aplicado a um personagem: embora a ação principal seja um salto, o personagem
agacha-se para adquirir impulso. Este é o momento da antecipação neste caso.

Fonte: WILLIAMS, 2009, p. 214

Este princípio é comumente confundido com a espera ou pausa antes de uma ação. Na
realidade, segundo Walt Disney (1981, pág. 51), trata-se de direcionar a atenção do
espectador, dirigir os seus olhos e foco para a intenção do personagem. Antecipar uma ação
significa dar maior legibilidade à cena; espera-se aumentar a verossimilhança da ação e
manter o público entretido e imerso na narrativa.
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Staging (Composição em Cena)
O princípio de Staging consiste no posicionamento dos personagens, cenários e
objetos de cena no "palco" ou cena. Aqui é importante analisar a qualidade da ilustração e
composição da cena, para transmitir a ideia, intenção ou história da maneira mais clara
possível. Além da composição de cena, o tempo é importante. A maneira como a cena é
construída para criar emoção faz parte deste princípio.
Segundo a definição de Ollie Johnston e Frank Thomas, Staging (1981, pág. 53) é a
apresentação de qualquer ideia de forma a apresentar-se de maneira completa e
indefectivelmente clara. Seja a ideia uma ação, a personalidade, uma expressão ou um estado
de humor. Isto pode ser realizado de várias formas, pelo posicionamento do personagem no
frame, o uso da luz e sombra e o ângulo e posição da câmera.
Figura 48: Staging para o filme brasileiro Uma História de Amor e Fúria – 2013 – de Luiz Bolognesi. Plano
médio em contra plongée para sugerir sensação de um sentimento maior e mais poderoso, ainda que cercados de
miras a laser.

Fonte: http://www.hollywoodreporter.com/movie/rio-2096-a-story-love/review/659129

Figura 49: Staging em O Gato do Rabino – 2011 –
John Sfar. Nesta cena o gato que passou a falar depois
de comer um papagaio tenta convencer um rabino a
realizar seu bar mitzvá.

Figura 50: Staging em Valsa com Bashir de Ari
Folman – 2008. Nas três figuras acima verificamos que
a regra de composição respeita os terços da tela como
na fotografia.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Z1qvcH9MN0

Fonte: http://www.identi.li/index.php?topic=122101
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A essência deste princípio é manter o foco no que é relevante e evitar detalhes
desnecessários. Uma pose ou ação deve comunicar claramente a atitude ao público, o humor,
a reação ou a ideia do personagem conforme relaciona-se com a história e continuidade do
story line. Planos (cinematográficos) longos, médios ou curtos realizados com eficiência
também interferem na narrativa assim como o ângulo da câmera. Há um tempo limitado em
um filme, portanto cada sequência, cena e frame deve estar relacionado ao fio condutor da
narrativa. Não confunda o público com muitas ações de uma só vez. Utilize de uma ação clara
para transmitir a ideia, a não ser que a intenção da cena seja de causar confusão e alvoroço.
O cenário também precisa ser observado segundo este princípio para que não compita
ou desvie a atenção da ação principal. Excesso de detalhes pode tirar o foco da animação e
esses dois elementos devem trabalhar juntos como uma unidade pictórica na cena.
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Straight Ahead & Pose to Pose (Animação Quadro-a-quadro & Pose a Pose)
Esse principio refere-se a duas metodologias para animar um personagem ou um
objeto de cena.
Na animação Straight Ahead, o animador tem liberdade de animar em ordem
cronológica, quadro-a-quadro ou um frame por vez em sequência as posições que irão compor
o movimento total. Isto confere organicidade e surpresas à animação, contudo, pouco controle
sobre a mesma em relação à sua duração, precisão da trajetória e tempo de produção.
Em algumas técnicas de animação como animação em pintura sobre vidro, areia e de
certa forma o stop-motion (animação de "massinha", por exemplo), o Straight Ahead é
praticamente a única forma de animar. As desvantagens deste método seria a dificuldade de
realizar arte final do traço (conhecido como clean-up), a animação pode vibrar, perder
anatomia, proporção e ainda pode perder momento de sincronia com o áudio (caso houver).
Figura 51: Straight Ahead & Pose to Pose: Para a primeira metodologia, os desenhos deste ciclo de caminhada
seriam desenhados em ordem crescente, de forma livre. A desvantagem é a falta de controle do movimento caso
precise ser animado de forma bem específica e controlada. Já a animação planejada, Pose to Pose, o animador
deverá determinar as poses extremas nas chaves da animação (key frames) para depois desenhar as poses de
passagem. No exemplo acima, a sequência de animação seria para as poses: 1, 17 (que é igual ao 1), 9, 5, 13, 3,
11, 7, 15 e depois os números pares.

Fonte: WILLIAMS, 2009, p. 109

Já o princípio Pose to Pose oferece grande controle do animador sobre o tempo,
trajetória, duração e expressão do personagem, além de permitir que vários animadores
trabalhem sobre a mesma sequência devido à utilização dos gráficos de animação (charts -fig.
39). São instruções de animação passada entre os artistas para obtenção do resultado esperado.
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Figura 52: Animation chart. Gráfico de animação que define a sequência de artes a ser animada, o momento em
relação ao movimento e o ritmo da mesma. Normalmente os movimentos são divididos em terços e metades
dependendo da velocidade em frames e do estilo de movimentação desejada (mais suave ou mais pontuada).

Fonte: http://imgarcade.com/1/timing-in-animation/

Contudo, este método possui como desvantagem a tendência a tornar a animação
"travada", ou de movimentos duros, sem vida. Além disso, acidentes felizes também ocorrem
com menos frequência.
Portanto o ideal é a combinação das duas metodologias: espontaneidade e
organicidade de animar em Straight Ahead com planejamento e controle de Pose to Pose.
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Follow Through & Overlapping Action (Ação-sequência e Movimento em Ondas)
Esse é um princípio que envolve duas situações para o animador onde o Overlapping e
Follow Through são de certa forma parte de um mesmo fenômeno no movimento. Ambos
auxiliam a dar um aspecto mais realístico ao movimento, que os personagens e objetos de
cena seguem as leis da física.
Overlapping é a tendência de partes do personagem ou objeto movimentarem-se em
diferentes ritmos. Os elementos de um personagem ou animação acontecem em ritmos
diferenciados, por exemplo uma passista de samba movimenta as pernas enquanto seus seios
movimentam-se em consequência do impacto e impulso causado pelas pernas e quadril, e as
penas que adereçam sua fantasia respondem à soma de todos os movimentos combinados da
passista em ritmo distinto. Outro exemplo é como o elástico de um estilingue reage em
animação depois que é tencionado e arremessa uma pedra.
Há um elemento na animação relacionado ao princípio de Overlapping que chama-se
drag (arraste) quando um personagem começa a movimentar-se e partes sofrem um atraso de
alguns frames para alcançá-lo. Estas partes podem ser objetos inanimados como roupas ou
partes do corpo, como braços e cabelos.
No corpo humano, o torso é o centro com os braços, cabeça, pernas e apêndices do
corpo como cabelos normalmente seguem o movimento principal do torso. Além disso, partes
com mais tecido, gordura e pele tendem a se movimentar seguindo em arraste o torso, como
seios fartos, barrigas protuberantes, pele em excesso de um cão, enfim, partes assim tendem a
movimentar-se de forma mais independente que partes do corpo mais esqueléticas, mais
enxutas.
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Figura 53: Overlapping da cauda do crocodilo em relação ao personagem. Nota-se que seu movimento flui de
certa forma e ritmo independentes do movimento principal do personagem.

Fonte: BLAIR, 1994, p. 39

Já o Follow Through significa que partes avulsas do personagem ou objeto
continuarão a movimentar-se mesmo após o personagem ter parado. Em termos de física
dinâmica seria a inércia, a tendência de um corpo permanecer parado (se parado) ou em
movimento até chegar ao estado de repouso.
Figura 54: Follow Through: percebemos que as bochechas do personagem continuam o movimento na arte 5 até
atingir o estado de repouso na arte 6 sendo que a cabeça do personagem cessou o movimento na arte 5. Esse
movimento residual é a principal característica deste princípio.

Fonte: WILLIAMS, 2009, p.226
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Slow In & Slow Out (Aceleração e Desaceleração)
Conhecido também como Ease In & Ease Out é um princípio que simula a física
dinâmica, confere massa e peso ao personagem/animação ao sair/chegar ao ponto de repouso
ou entre ações expressando-se na forma de acelerações e desacelerações das massas. Pode
ainda reforçar delicadeza ou robustez de um personagem. Afinal, é bastante raro
encontrarmos na natureza algo, criatura ou objeto que se mova integralmente em velocidade
constante (salvo alguns tipos muito específicos de robôs). Atrito, gravidade, limitações
estruturais, atmosfera entre outros dificultam os corpos de saírem do estado de repouso ao
movimento na velocidade desejada.
Figura 55: Slow In & Slow Out : O pêndulo é um dos exercícios de animação básica onde são exercitados a
aceleração e desaceleração além do arco, o próximo princípio a ser tratado.

Fonte: http://theanimatorsblog.tumblr.com/post/105355011652/slow-in-and-slow-out-by-karl-king-slow-in-and

O cineasta e animador experimental Norman McLaren disse, certa vez, que o mais
importante em um filme é o movimento, seja ele de objetos, pessoas ou desenhos (Bendazzi,
1994, pág. 117). Desta forma, para criar o efeito esperado em uma animação, a qualidade e
intensidade de cada princípio irá determinar se trata de uma obra mais realista ou mais
cômica. No caso de Slow In & Slow Out, quanto mais desenhos ou poses intermediárias fores
posicionadas próximas às poses extremas de um movimento, mais realista e orgânica a
animação ficará.
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Arcs (Arcos)
O princípio dos arcos abrange a relação da animação e os movimentos orgânicos,
curvilíneos que respeitam a anatomia do esqueleto humano (articulações em eixo). Arcos
servem para trazer realismo, naturalidade e fluidez de um personagem/animação, afinal nada
na natureza movimenta-se de forma mecânica e em trajetórias perfeitamente retas. Os arcos
trazem beleza e representam com mais veracidade como objetos e personagens se movem no
espaço. Todo movimento, sutil ou exagerado, simples ou complexo é uma série de
combinações de arcos.
Figura 56: Arcs: Demonstração do princípio pela combinação de arcos que formam uma trajetória espiral devido
às articulações do braço (ombro, cotovelo e punho) e exemplificação de que sob um eixo de rotação, a rotação
em arco é evidente. Uma linha reta encurta o objeto deformando-o.

Fonte: WILLIAMS, 2009, p.91

Os arcos também exercem uma importante função: expressividade ao movimento. Há
um elemento na ilustração e animação chamado linha de ação onde o personagem ou objeto
segue uma linha principal de postura e movimentação para transmitir a intenção da cena de
forma mais clara e enfática. No caso dos arcos, a tendência que se aplica é de que linhas de
ação mais retas dão poder e força enquanto linhas de ação mais arqueadas sugerem
consistência e fluidez.
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Figura 57: Linhas de ação - Neste exemplo podemos notar que a linha de ação do personagem seguem arcos
mais evidentes no início da animação (antecipação para o arremesso da bola) e linhas com arcos mais sutis
dando lugar a linhas mais retas no momento do arremesso da bola de beisebol. A primeira metade atribui ao
personagem características orgânicas, de flexibilidade enquanto o trecho final dá ao personagem força física e
velocidade.

Fonte: BLAIR, 1994, p. 32
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Secondary Action (Ação Secundária)
Comumente confundida com Overlapping e Follow Through, Secondary Action não é
consequência da ação principal, e sim um reforço para o estado físico e emocional do
personagem/animação. Por exemplo, a ação principal consiste no personagem batendo em
uma porta. A mão livre pode transformar a intenção do personagem nessa ação. Se fechada e
tensionada enquanto a outra bate a porta, indica que está nervoso; se a mão livre está leve e
aberta

e

relaxada

pode

trazer

um

estado

de

tranquilidade

e

delicadeza

ao

personagem/animação e assim por diante.
Figura 58: Secondary Action: Nestes oito fotogramas do micro-metragem animado Ready, Set, Slow! da web
série Simon's Cat é possível verificar a ação principal nos retângulos azuis enquanto a ação secundária está
destacada em vermelho. O princípio reforça através das reações dos personagens a ação principal além de
adicionar um elemento cômico no desenrolar da narrativa.

Fonte: O autor (2015).
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Secondary Action traz profundidade e consistência à animação. Este princípio deixa
evidente a visão cinematográfica do artista animador, pois revela detalhes de um ambiente
onde há movimento e eventos acontecendo simultaneamente; simula um espaço em que há
reações e pequenas ações que complementam a cena e/ou a ação principal da mesma. É o que
traz charme pela atenção ao detalhe. O bom uso deste princípio consiste em criar camadas de
interpretação e contemplação às sequências e planos sem tirar o foco da mesma, muitas vezes
é sutil e enriquece a ação principal.
O princípio também pode ser utilizado em detalhes na própria ação principal ou uma
força da natureza para indicar mudança ou passagem de tempo. A intenção é gerar
profundidade de interpretação à cena sem confundir o espectador a não ser que seja a
intenção.
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Timing (Sincronia)
Este princípio trata da relação entre espaço, tempo e ritmo. É a combinação desses três
fatores que determina quando cada pose do movimento será realizado. Este princípio
influencia fortemente na caracterização de um personagem. Tecnicamente, este princípio
refere-se ao número de desenhos ou poses em frames necessários para desempenhar uma
determinada ação que resulta na velocidade de ação de animação. O Timing pode indicar
qualidades emocionais ou físico-dinâmicas do que está animado, por exemplo, quando bem
executado, um bom Timing reforça as leis da física, mas pode definitivamente indicar o
humor de um personagem, sua personalidade ou a reação às ações da narrativa.
Em todos os estúdios que tive a oportunidade de me profissionalizar com a técnica de
animar, este princípio é um dos mais valorizados e ao mesmo tempo, um dos mais complexos
de assimilar. Timing é inclusive, interpretação do animador do personagem, é a parcela de ator
depositada em forma de animação. Ele é a ponte para outros princípios, une personagem à
narrativa e esta à técnica.
Além de dar corpo a um ambiente cercado de regras físicas permitindo assim a
credibilidade aos olhos do espectador de um mundo se não real, ao menos possível e
verdadeiro, o princípio aqui tratado divide-se em dois subtipos: o Timing físico e o teatral.
Figura 59: Pepe Le Pew, o romântico gambá francês persegue e sempre alcança com movimentos suaves,
tranquilos e repletos de arcos enquanto a gata Penelope Pussycat jamais obtém sucesso em suas manobras
evasivas por mais velocidade, força e destreza que empregue. O Timing desses personagens é bastante distinto
pois traduz a personalidade e o estado de espírito de cada um.

Fonte: http://clampettstudio.com/product/amour-parisienne/

O Timing teatral difere do físico por ser mais subjetivo e por dimensionar
características psicológicas e emocionais. Ele vai além das atribuições físicas do personagem
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e como é esse comportamento em seu universo; a narrativa tem papel fundamental no
emprego desta técnica.
Segundo Ollie Johnston e Frank Thomas (1981, pág. 64), o refino da técnica advém de
tentativa e erro. Mais poses e artes entre as poses, movimentos mais lentos e suaves, já poucas
poses e artes entre elas, ações mais rápidas e súbitas. A integração de Timing lentos e rápidos
em uma mesma cena adiciona textura e torna o movimento interessante. Além disso, há o
Timing na atuação do personagem que estabelece humor, emoção e reação a outro
personagem ou a uma situação.
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Exaggeration (Exagero)
Princípio de exagerar um movimento a fim de reforçar uma expressão, trazer uma
sensação surreal, mágica típica dos desenhos animados. Ele pode ser considerado como uma
gradação da aplicação de todos os princípios, pois o exagero pode estar relacionado aos arcos,
ao quanto o personagem estica e achata, quanto uma antecipação fica evidenciada e assim por
diante. O exagero pode classificar a animação de realista a cômica. O próprio estilo "cartoon"
de desenho está associado aos exageros nas ações e expressões, uma caricatura da vida.
Disney definiu este princípio como a capacidade de manter-se fiel à realidade, apenas
apresentando-a de forma mais ampla e extrema (1981, pág. 65). O exagero pode se expressar
em alterações nos traços físicos do personagem, pode envolver o sobrenatural ou mágico, nos
gestos e reações que influenciam no próprio fio condutor da narrativa. No entanto, até mesmo
o exagero deve ser usado com moderação para que não sobrecarregue o espectador com
informações irrelevantes que tornam o desfrute de uma obra uma tarefa cansativa e confusa.
Encontrar o equilíbrio para este princípio é um trabalho delicado que exige bastante
sensibilidade do animador. Há muita subjetividade e assertividade em questão na procura pela
essência da cena, do personagem. O exagero dá o tom da obra.
Figura 60: Personagem Baby Herman do filme Uma
Cilada para Roger Rabbit é um excelente exemplo de
como o exagero brinca com a expectativa do público.

Figura 61: Aku no Hana é uma série de animação
realizada em rotoscopia, técnica de animar sobre
material previamente filmado com atores. Nesta obra
inspirada na obra de Baudelaire Fleurs du Mal, o
exagero é muito mais contido, mas expondo-se em
momentos de catarse de personagens.

Fonte: http://www.focusfeatures.com/
slideshow/great_babies_of_history?film=babies

Fonte: http://manfla.liblo.jp/archives/26418089.html
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Os animadores da Disney perceberam que ainda que a técnica de rotoscopia (técnica
de animação onde desenha-se sobre uma base filmada com atores) fosse produzisse efeitos
detalhados e o mais próximos do real, esta técnica resultava em um movimento endurecido e
sem graciosidade. O exagero estiliza uma animação para transmitir a essência do filme.
Frank Thomas e Ollie Johnston afirmam no livro The Illusion of Life - Disney
Animation (1981, pág. 66) que o exagero não se limita às extremas distorções de um desenho
ou ações violentas. É como uma caricatura de expressões, qualidades, poses, atitudes e ações.
Exaggeration pode ser usado nos menores detalhes, na forma de caminhar ou nos movimentos
dos olhos ou mesmo em uma virada de cabeça para dar mais apelo ao seu filme. Segundo os
autores e animadores da Disney Thomas e Johnston (1981, pág. 66), é interessante a utilização
do bom senso e bom gosto para evitar que fique muito teatral ou excessivamente animado.
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Solid Drawing (Solidez do Desenho)
É a capacidade do animador de representar um personagem em qualquer ângulo,
passar a percepção de volume, proporção em cena, entre objetos e outros personagens. Evita
que eles pareçam sem volume e profundidade ainda que em uma representação bidimensional.
Pelo fato da computação gráfica e representação de imagens tridimensionais não existir na
época da criação dos 12 princípios, Solid Drawing tinha um peso bem maior e portanto foi
colocado na condição de princípio de animação.
Este princípio é obrigatório aos animadores 2D, à animação tradicional ou digital. Pois
um bom ilustrador não é necessariamente um bom animador tradicional, mas todo bom
animador tradicional precisa ser um bom ilustrador. Pois manter a consistência de um
personagem frame após frame e garantindo a continuidade do personagem é fundamental para
a animação. O que está em jogo é a continuidade da aparência do personagem em movimento,
respeitando-se suas massas e volumes além de transmitir a dinâmica do mesmo em ação.
Há nos processos de criação de personagens um recurso da pré-produção chamado
Model Sheet, que seria o plano de desenho do personagem. Há informações como aparência
em ângulos de vista, expressões permitidas, cores, tamanho do personagem em relação a
objetos e demais personagens, poses possíveis e decisões de desenho a serem adotadas e
também evitadas. É a padronização visual e de animação para que uma equipe de artistas
trabalhem no mesmo personagem e que passe a impressão de que um único animador
trabalhou nele.
Figura 62: Model Sheet de Goofy (Pateta). Instruções de como deve ser o desenho do personagem para
assegurar a continuidade nas obras.

Fonte: http://auction.howardlowery.com/Bidding.taf?_function=detail&Auction_uid1=2189417
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De toda forma este princípio não ficou obsoleto, pois há uma aplicação expandida para
ele. Mesmo um animador 3D, que utiliza-se totalmente do computador em seu processo
criativo precisa de noções espaciais de desenho básico para modelar um personagem no
ambiente tridimensional digital. Além disso é importante manter em mente que a relação das
massas, dos ângulos e das interações dos personagens devem sempre estar afinadas. Este
princípio está sempre agindo em conjunto com Staging e Appeal (próximo princípio a ser
explicado), pois tanto o desenho como ângulo e posicionamento bem como o carisma e o
quão clara a mensagem da cena está sendo transmitida configuram o trabalho em conjunto
desses três princípios.
Figura 63: Personagens da escola da série The
Amazing World of Gumball. Aqui a solidez dos
personagens define a continuidade mesmo com
personagens realizados nas mais diferentes técnicas
de animação em um cenário realista.

Figura 64: Personagem Larry Needlemeyer da mesma
série. Há a representação bidimensional na préprodução para indicar que o personagem embora gerado
por computador, deve passar a sensação de ser um
boneco de papelão.

Fonte: http://www.cartoonnetwork.com.br/show/oincrivel-mundo-de-gumball

Fonte: http://waniramirez.deviantart.com/art/LazyLarry-Concept-Sketches-344934572

Nas produções atuais em que a abstração gráfica tornou os personagens ainda mais
simplificados, o princípio não foi simplesmente abandonado, pois não trata necessariamente
de sempre fazer a representação natural ou realista, mas de dar a sensação de que o objeto em
si tem volume e massa ao invés de parecer achatado como um cartaz.
Cito como exemplo a série de TV The Amazing World of Gumball (O Incrível Mundo
de Gumball) que leva o princípio de Solid Drawing ao extremo. O conceito envolvido nesta
série é que há diversas famílias e que diferem em técnica de construção como em espécie de
criatura. Há personagens feitos de desenhos, outros de papel, de massa de modelar,
computação gráfica, alimentos, ectoplasma, etc. A definição de cada personagem e suas
limitações técnicas e comportamentais são trabalhadas para colaborar com a interação dos
personagens que deve ocorrer de forma convincente, que todos os personagens tem vida e
convivem em um mesmo mundo.
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Appeal (Apelo)
Também conhecido como carisma, e este princípio tem como aplicação conferir um ar
interessante ao personagem, criar proporções estimulantes ao espectador, personalidade
distinta e estilo estético. O objetivo é prender a atenção da audiência do começo ao fim da
obra animada.
O apelo estético não engloba apenas personagens bonitos ou lúdicos, criaturas
graciosas de olhos grandes, aparência dócil e macia, não é uma questão de empatia pela
audiência considerar os personagens adoráveis, mas sim a capacidade que um personagem
tem de envolver o público, também conhecido como o carisma de um ator. Afinal, monstros e
vilões também precisam ter carisma e apelo com o público. É primordial que o espectador
sinta a presença do personagem como vivo e interessante.
Figura 65: Maleficent (Malévola), vilã de Sleepy Beauty
(A Bela Adormecida). Seu apelo vai além de sua
aparência visual, mas da forma como movimenta-se,
como a sua voz soa, seus maneirismos, defeitos e
peculiaridades que atraem a atenção.

Figura 66: Ryuk de Death Note: Apesar de ser um
deus da morte, seu apelo é muito presente e é de
grande carisma. Além da aparência monstruosa,
contribuem para a sua construção o visual punkgótico e traços de personalidade, irônico, franco e
apaixonado por maçãs.

Fonte: http://disney.wikia.com/wiki/
Maleficent/Gallery/Films_and_Television

Fonte: http://anime.desktopnexus.com/
wallpaper/93606/

Frank Thomas e Ollie Johnston (1981, pág.68) definiram Appeal como o que está para
o personagem assim como o carisma está para o ator. Animações com apelo não significa que
obrigatoriamente seja lindo, bonito, gracioso. Todos os personagens devem ter apelo quer seja
heroico, vilão, cômico ou "fofo". Apelo quando bem usado agrega ao personagem com uma
leitura fluida, um desenho bem resolvido e desenvolvimento de personalidade que irá capturar
e envolver o interesse e a atenção da audiência. Os primeiros desenhos animados eram
basicamente uma série de piadas rápidas justapostas em torno de um tema em comum. Ao
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longo dos anos, os artistas aprenderam que para produzir um longa-metragem, havia a
necessidade da história ter um fio condutor, continuidade, desenvolvimento de personagens e
uma qualidade mais apurada da arte de toda a produção. É necessário ter apelo aos olhos, mas
também à mente.
Na figura 67 abaixo, podemos visualizar uma mandala com um resumo sintético dos
12 princípios, quão frequente é o seu uso devido à altura de sua fatia e de que maneira ela atua
no processo criativo, se influenciando na construção do personagem, se contribuindo para
uma compreensão mais clara da narrativa ou se atua em ambos os casos.
Figura 67: Mandala com a síntese dos 12 Princípios da Animação, a frequência de uso além da sua aplicação.

Fonte: O autor (2015)
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Com os 12 Princípios da Animação apresentados e sintetizados na figura 54, trato no
próximo capítulo sobre o processo criativo de narrativa e personagem na atualidade. Como
um princípio colabora na fase de pré-produção de animações, como eles são aplicados e
torcidos, adaptados e renovados nos processos digitais. Quais etapas de produção no processo
digital são praticadas com mais afluência. Por fim, haverá um estudo de caso de como os
princípios são utilizados ou subvertidos no premiado longa-metragem brasileiro O Menino e o
Mundo (2013), do diretor Alê Abreu.
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CAPÍTULO 3. OS 12 PRINCÍPIOS HOJE
Este capítulo traz como foco os princípios da animação no contexto atual. Tecnologias
surgiram tornaram-se parte do processo de criação e produção de animação. As mídias
digitais passaram a integrar sistemas tradicionais do processo criativo e de produção de
animação reduzindo custos e prazos além de permitir variados modelos de estúdios (equipes
com um quadro enxuto de artistas, por exemplo). O advento da computação gráfica também
viabilizou a animação tridimensional (3D), efeitos visuais integralmente gerados por
computador e diminuição do uso de recursos caros como tintas, acetatos, papel e outros
materiais artísticos tradicionais. Além disso, as mídias digitais e a rede mundial de
computadores permitiram a amplificação da difusão das obras ao público, dos suportes para
projeção e exibição de animação.
O capítulo trata ainda da importância dos 12 princípios ao dia-a-dia do animador. Seja
ele de técnicas tradicionais ou digitais, seu conhecimento e uso crítico é fundamental para
garantir o sucesso de um personagem e obra. Neste contexto, verifica-se a sua atualidade
mesmo décadas após sua instituição, pois dialogam com a parte imaterial da produção de
animação, contam com o talento do profissional e com a ligação de personagens e narrativas
ao público. Aqui será apresentado o geral e o específico dos princípios no momento de animar
o personagem; quais conhecimentos e recursos o animador, seja ele animador em meios
digitais e tradicionais, deve dispor para aplicar cada princípio, qual a jornada a ser enfrentada
pelo animador para obtenção de um resultado satisfatório.
O longa-metragem brasileiro O Menino e o Mundo do diretor Alê Abreu foi escolhido
como base para exemplificação e contextualização por abordar vários pontos do processo de
criação de animação atual e pela minha proximidade à obra; minha experiência na equipe
artística como desenhista, animadora e assistente de direção no período de pré-produção e
primeiro ano de produção.
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3.1 Os 12 Princípios e o Processo de Criação nas Mídias Digitais.
O advento da computação gráfica causou transformação no processo criativo e de
produção de animações. Desde a era de ouro da Disney (década de 1930) até a década de
1980, a principal configuração do fluxo de trabalho de um estúdio de animação dava-se da
seguinte forma: uma grande frente de animadores, assistentes de animação, intervaladores1,
equipe de sincronização labial (lip sync), artistas de cenário, seguidos de arte-finalistas,
coloristas, assistentes de câmera, editores, além de toda a equipe de áudio, vozes e música,
produção, produção executiva, roteiristas e artistas de storyboard. Toda a animação era feita
sobre papel, acetato ou vidro, filmado em trucas como a câmera multiplano desenvolvida por
Disney e editados em moviolas e mais adiante em ilhas de edição lineares. Havia um enorme
consumo de papel, de espaço físico e descarte desse material que não era reutilizado. Para a
realização do longa-metragem Branca de Neve e os Sete Anões, por exemplo, mais de dois
milhões de desenhos, cenários esboços e artes de animação foram feitos embora apenas
duzentos e cinquenta mil desenhos ficaram na versão oficial do filme. O tempo de produção
foi de cinco anos com uma equipe entre 450 a 750 profissionais.
Atualmente os estúdios de desenho animado 2D (desenho animado tradicional, ainda
que seja desenhado no computador) possuem uma equipe muito menor, prazos menores para
as produções e uma utilização cada vez maior de um processo de produção totalmente digital.
Em O Menino e o Mundo, muitas texturas, cenários, personagens e objetos de cena
foram desenvolvidos primeiramente no papel para então serem digitalizados e animados no
computador. No entanto, não houve a utilização de acetatos já que a edição e montagem da
obra foi inteiramente realizada em ilha de edição não-linear digital. É possível afirmar que
para esta obra de animação em específico, muito do que foi criado com colagens e desenhos
em papel serviram como base e a animação e o filme ganhou movimento por meio de
animadores em seus computadores. Cabe dizer que o computador tornou viável a produção
deste longa-metragem, que a mídia e a tecnologia permitiu o aproveitamento e inserção de
animações com a gestualidade do traço à mão livre; o processo criativo não esbarrou em
amarras tecnológicas e o filme foi dirigido considerando sutilezas através da interpretação do

1

É o artista que em um estúdio de animação desempenha as artes de intervalação (desenhos intermediários aos
extremos para a formação do movimento). Devido à persistência retiniana e à taxa de frames por segundo (no
cinema são necessários 24 frames ou quadros para formar um segundo de vídeo, ou seja, na animação são
necessários 24 desenhos para formar 1 segundo de animação ou 8 desenhos caso a animação repita cada arte 3
vezes) o trabalho de intervalação é de grande importância para o desenho animado.
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uso dos princípios, por exemplo, Stretch & Squash. Na figura 68 há um exemplo do princípio
aplicado na obra do diretor Alê Abreu. A opção pela simplicidade influenciou na forma de
animar e o filme em geral não possui esticadas ou achatamentos demasiados. A escolha partiu
de um pensamento sem rebuscamento, simples como o personagem principal. O mesmo
raciocínio vale para os princípios de Anticipation (exemplificado na figura 69), Follow
Through & Overlapping (figuras 72 e 73) e Arcs (figura 75).
Figura 68: Protagonista de O Menino e o Mundo em Stretch & Squash. O filme opta por um discreto uso deste
princípio, por outro lado, emprega grande estilização visual dos personagens e cenários. Nota-se as diversas
texturas de tintas, pasteis e outros materiais para composição das cenas que representam as memórias do Menino
e a maneira como ele enxergava o mundo.

Fonte: O autor (2015)

Portanto, um animador que dispõe dos recursos da animação digital pode extrair
através da técnica a melhor expressão de um personagem, o "tom" para a narrativa com maior
praticidade daqueles que produzem da maneira clássica. Em outras palavras, dispõe de maior
tranquilidade para refletir sobre o emprego de um princípio em cada cena, direcionar o olhar
do público a imergir na narrativa, a trazer credibilidade aos personagens.
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Figura 69: O Menino aguarda pelo trem na plataforma quando um forte vento o arrasta. Nos fotogramas abaixo
há uma demonstração de mais um princípio disneano, o Anticipation (antecipação) em destaque no segundo
quadro. Há uma "linha" que define o nível de realismo necessário dos movimentos para manter a narrativa
inteligível, pois o filme mistura sensações físicas em meio aos devaneios e digressões de memória.

Fonte: O autor (2015)

Em O Menino e o Mundo percebemos que o diretor optou pela movimentação mais
realista dos personagens, ou seja, evitou-se a animação caricata. Essa decisão trouxe à obra
maior verossimilhança, equilibrando sua diegese que tem uma aparência pouco realista.
Um outro aspecto importante na direção deste longa-metragem é como o princípio de
Staging foi trabalhado. O roteiro não está apoiado nos diálogos para que exista o
entendimento da narrativa. Na realidade o filme não possui diálogos propriamente, pois a
intenção do filme é de lidar com acontecimentos e questões bastantes complexas, contudo,
sob o olhar de uma criança que não compreende todas as nuances e conjecturas que levam seu
pai a deixar a família em busca de melhores oportunidades na cidade grande. Portanto, a
animação e planejamento das cenas deveriam ser tão simples quanto assertivas em transmitir a
ideia principal, sempre guiados pela ótica do Menino. A vida no interior, a ligação com o pai,
a separação, a busca pelo reencontro, a vida na cidade grande, o choque cultural, o conflito
social, o avanço da mecanização e automatização, a depredação da natureza, as consequências
da marginalização; questões de todos os níveis de complexidade traduzidos de forma clara
pela postura, pela composição da cena, pelo tom das cores, pelo jogo de sentimentos que a
obra causa no espectador.
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Figura 70: Exemplo de Staging na cena de separação do pai. Há a troca de olhares dos pais, o Menino abraçando
fortemente a perna do Pai em clara demonstração de afeto e descontentamento pela separação e o
enquadramento mais aberto que traduz o sentimento de abandono e distância que está a ser imposta ao Menino.

Fonte: O autor (2015)

Como mencionado na entrevista concedida pelo diretor Alê Abreu para esta
dissertação (anexo I), leva-se um tempo e experiência para que práticas como os 12 princípios
estejam incorporados no artista, no entanto, mais importante que saber usá-los é saber dosar
os mesmos. No início um princípio pode ser bastante técnico, maçante e até mecânico,
contudo, a utilização repetida traz liberdade ao animador com a experiência, pois a barreira de
criar e ser tecnicamente eficiente se desfaz, o animador trabalha com o que sabe que funciona
e pode arriscar na linguagem, por exemplo. A preocupação deixa de ser se o personagem tem
um andar convincente e passa a questionar se o espectador está em sintonia com a história.
A figura 71 foi retirada de uma cena do filme em que o princípio de Straight Ahead &
Pose to Pose foi empregado. É um princípio básico para a animação, mas que deixa evidente
o apuro técnico do animador, pois como explicado no capítulo anterior, são duas
metodologias de trabalho e que o ideal é saber utilizar e dosar ambas simultaneamente. Por
um lado há o controle do movimento, por outro a liberdade do acaso que traz organicidade
para a animação.
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Figura 71: Straight Ahead & Pose to Pose na cena em que o Menino e o Jovem vão à feira livre tocar música por
uns "trocados". Foi necessário controle para sincronizar o som com a animação e liberdade para os grafismos
que representam a melodia.

Fonte: O autor (2015)

Neste ponto do filme, o Jovem cria com uma bicicleta e objetos um instrumento
musical no estilo "banda de um homem só". O Jovem faz música com sua engenhoca musical
utilizando várias partes de seu instrumento e de seu corpo, e estes movimentos estão
sincronizados com a música que nesse momento é diegética. Estes movimentos foram
animados em Pose to Pose, respeitando o ritmo e cadência da música, combinando o som com
a imagem; o personagem está tocando a música que se ouve na cena. Já a representação da
música que são as bolinhas coloridas que saem dos instrumentos foram animadas em Straight
Ahead, pois estas são dotadas de maior liberdade e independência das notas musicais
emitidas. A composição da cena com os dois métodos de animar deu a sensação orgânica e
realista necessária. Outros elementos animados em Straight Ahead nesta cena é o balançar das
garrafas.
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Figura 72: Quando o Menino despenca na floresta, ele se segura em uma planta e tem sua queda amortecida. O
movimento residual até o repouso é o princípio Follow Through. Esta simulação da inércia na animação confere
peso e massa ao personagem.

Fonte: O autor (2015)

Figura 73: O bater das asas na cena da luta entre os pássaros é um exemplo de Overlapping. Esse princípio
promove a movimentação natural de objetos flexíveis e maleáveis e torna a animação mais natural e "solta".

Fonte: O autor (2015)
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Como mencionado anteriormente, uma das vantagens da produção de animações
digitais em relação ao método tradicional é o tempo poupado para obter determinados efeitos
e quando a animação não demanda de artes extras, estes podem ser totalmente gerados por
computador. Na figura 74 abaixo, há uma cena do Jovem e o Menino descendo o morro para a
feira livre. Na animação temos o recurso de criar ciclos de animação que significa encontrar
padrões de movimentos que se repetem de tempos em tempos, como acontece em uma
caminhada de personagem. A figura 51 no capítulo anterior é um exemplo de ciclo de
animação. Os desenhos são realizados de modo que a primeira arte e a última sejam idênticas.
Dessa maneira, na fase de composição e montagem da cena a animação pode repetir
indefinidamente o ciclo de desenhos.
Figura 74: Slow In & Slow Out. Princípio da animação empregado nesta sequência do trajeto do Jovem e o
Menino à feira livre.

Fonte: O autor (2015)

Portanto, nesta cena do Jovem com a bicicleta, há o ciclo de animação das rodas da
bicicleta girando e dos personagens inclinando os corpos, o Jovem para frente adotando uma
postura aerodinâmica e o Menino arqueando o tronco para trás com a velocidade. Tudo isso
foi desenhado, animado, intervalado e colorido pelos artistas, mas a composição e a aplicação
de aceleração e desaceleração foi feita por computador.
Com isto dito, vale a reflexão de que por maiores os avanços tecnológicos que as
mídias digitais e em especial a computação possa oferecer, a análise crítica do artista com sua
obra permanece fundamental e o valor de seu talento e repertório audiovisual não tem
equivalente em uma máquina. A supervalorização da automatização dos sistemas nos levam a
um raciocínio de que com o advento dos computadores,

pouco resta de trabalho aos

animadores digitais. É a falácia que corre no meio coloquial de que "hoje em dia o
computador faz tudo sozinho".
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Mais além, não seria apenas o trabalho, o labor em si, mas que todo o processo
criativo e de produção poderia estar aos encargos das máquinas, de seus algoritmos e bancos
de dados. Creio que, em parte, a responsabilidade de tal imagem formada vem de alguns
animadores que buscam exclusivamente o apuro técnico de domínio dos softwares de
animação digital. E a animação é mais do que figuras em movimento; como dito na
introdução, anima significa dar vida a algo.
O animador na posição de criador tem em suas mãos esta interessante questão, a de
convencer o espectador de que está verdadeiramente oferecendo uma experiência viva no
audiovisual. De pouco adianta recursos visuais de ponta, efeitos ultra realistas caso não se
perceba a sua essência ou ela não exista.
A animação existe para mexer com o imaginário do seu público, traduzir sentimentos e
emoções em imagens, sons e histórias. A narratologia ou storytelling tem sido muito
valorizada em diversos setores onde a animação se faz presente como grandes estúdios de
animação, empresas de desenvolvimento de jogos para computador, agências de comunicação
e criação de conteúdo educacional. Não há imersão, interação do espectador a um personagem
ou obra de animação que não seduza, que não provoque um jogo de identificação, isto é, que
guarneça o leitor1 com uma rede de vivências.
Narrar uma estória requer criar esse universo da forma mais precisa possível, pois a
animação é uma interpretação e representação do mesmo. Assim sendo, detalhes fazem
bastante diferença, como o caso da figura 75. Este trecho do filme O Menino e o Mundo
mostra a vida do Menino no interior e na cena onde foram retirados os fotogramas, o Menino
abraça a cabeça do cavalo que o iça curvando o pescoço acima de seu dorso e o devolve ao
chão em uma brincadeira. A cena causa empatia pela interação dos personagens, mas
convence o leitor pelos detalhes que fazem tanto Menino quanto cavalo parecerem ter vida.
Em uma analogia ao trabalho do ator, é como representar bem um papel. Segundo o animador
da Warner Bros., Virgil Ross (n.d., apud SIGALL, 2005, p. 75, tradução nossa), todo
animador é um tipo de ator, mas que atua no papel.2

1

Em referência ao trecho do livro O Labirinto da Hipermídia em que: Na interface entre leitor-autor é que um
trabalho amadurece. (LEÃO, 1999, p.43)
2

ROSS, V., n.d. In: SIGALL, M. (2005). Living Life Inside the Lines: Tales from the Golden Age of
Animation. Jackson: University Press of Mississippi, 2005, p.75.
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Figura 75: Princípio de Arcs (arcos) empregados no movimento do pescoço do cavalo. A trajetória curva é
coerente com a anatomia do animal e torna crível o gracejo com o Menino.

Fonte: O autor (2015)

Avante à frase de Ross, o animador é um ator que é protagonista, coadjuvante e
figurante, além de desempenhar as funções de direção e efeitos. Mas antes que um animador
receba uma alcunha de megalomaníaco por esta afirmação, ressalto que o intuito é trazer à
consciência da parte que este artista deve interpretar desde a mais ínfima animação de um
objeto ou personagem ao fundo até o protagonista em ação na cena mais emblemática da obra.
É claro que em grandes produções o trabalho é dividido para que cada elemento receba
a atenção para ser realizado com competência, há inclusive animadores específicos para
efeitos especiais como fumaça, fogo, água, raios, etc. No caso de O Menino e o Mundo, o
trabalho de animação foi dividido a uma equipe enxuta, logo, havia a necessidade de artistas
em posições de coordenação para fazer as pontes entre os departamentos e artistas. Este é o
trabalho de um assistente de direção de animação.
A figura 76 ilustra bem como uma animação deve cercar-se de cuidados para
reproduzir um ambiente completo. O Menino caminha ao estilo Mr. Magoo por obras da
cidade grande enquanto admira o caleidoscópio. Várias animações secundárias acontecem
concomitantes ao perigoso passeio do protagonista. Esta cena transmite a ingenuidade do
Menino em meio ao avanço econômico e crescimento desordenado da cidade.
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Figura 76: Secondary Action. Animações simultâneas representam o crescimento acelerado da cidade e os
perigos que o Menino está desviando.

Fonte: O autor (2015)

Enquanto o Menino transita por vigas de ferro, concreto, trabalhadores da construção
civil, está sendo distraído pelas imagens do caleidoscópio que remetem à sua terra natal é
levado cada vez mais ao longe até perceber que chegou à zona portuária da cidade. Essa cena
tem o princípio de Secondary Action muito marcante.
Vários princípios podem estar presentes em uma única cena ou movimento. Os
princípios estão entrelaçados, trabalham em conjunto e formam uma rede de criação para o
animador. O conceito de Timing, por exemplo, consiste na relação entre espaço, ritmo e
tempo. Além disso, conta com princípios que irão complementá-lo ou serão influenciados
como o Stretch & Squash, Slow In & Slow Out, Anticipation, Follow Through & Overlapping
Secondary Action e Straight Ahead & Pose to Pose.
Timing é em seu fundamento o princípio que o animador (clássico ou digital) conduz a
atuação do personagem. Por sua vez, esta exprime a personalidade e estado de espírito do
mesmo. Segundo Richard Williams, podemos dizer que a animação é a arte do Timing.
Contudo pode-se dizer que é comum a toda arte visual. (WILLIAMS, 2009, p.39, tradução
nossa).
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Figura 77: Timing do Menino e o Velho na cena do amanhecer na barraca.

Fonte: O autor (2015)

Embora seja dificultoso visualizar com imagens estáticas um princípio de animação
pautado no movimento, a intenção foi de retratar o Timing que o Menino e o Velho
compartilham na imagem 77 e o que difere o ritmo de um do outro, pois respeitou-se a
diferença de idade entre eles e portanto, as limitações e transformações no movimento pela
idade do personagem. O Menino tem seu Timing serelepe e ágil enquanto o Velho é lento,
enfraquecido e mais contido. Em comum, os dois personagens têm uma personalidade
traquina. Ambos estão sempre a batucar em qualquer objeto, extraindo música deles, vestem a
roupa, arrumam-se de maneira brincalhona. Uma interpretação do personagem e de seu perfil.
Figura 78: Exaggeration (exagero). Observa-se a desproporção no porte do capataz e a personagem franzina.

Fonte: O autor (2015)
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A cena em que o capataz da fazenda avalia os bóias-frias para demitir os mais fracos é
uma das que mais empregam o exagero em um personagem neste filme. O princípio de
Exaggeration foi usado para causar a sensação de opulência do capataz em relação aos demais
trabalhadores, ainda que este não esteja no topo de sua hierarquia. Fica claro o
deslumbramento que o personagem vive a julgar pelas suas roupas chamativas ou o
movimento espalhafatoso das pernas. Já seu tamanho agigantado transmite a ideia de que sua
autoridade frente aos trabalhadores rurais lhe confere poder nesta relação.
Figura 79: Cena da tecelagem de algodão. A fábrica ganha dimensão neste plano através do princípio de Solid
Drawing.

Fonte: O autor (2015)

Já a cena da fábrica de tecelagem de algodão apresenta-se ora em adesão e ora em
subversão ao o princípio de Solid Drawing (sem que cause estranhamento prejudicial ao
filme, pelo contrário, demonstra toda a cadeia produtiva do algodão desde a sua chegada nos
silos até seu beneficiamento e transformação de fio a tecido). A sequência como um todo é
apresentada em forma de videoclipe com a diferença da maneira com que o princípio é
utilizado. No início da sequência podemos perceber que gradativamente a perspectiva realista
da fábrica cede espaço para uma composição mais gráfica e plana da linha de produção como
em uma estela egípcia em movimento. Operários são como engrenagens de uma grande
máquina e mais além, são peças de todo um sistema. A perspectiva volta a apresentar-se
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convencional e realista quando o Menino encontra o Jovem em seu tear. Neste momento é
importante colocar a dimensão daquela fábrica, de que o Jovem é apenas mais um entre tantos
funcionários exaustos pela árdua jornada diária de trabalho.
O filme segue exibindo a ligação que o Menino estabelece com as pessoas e locais que
passa. Essa viagem longa e por vezes solitária está pautada na constante motivação pela
esperança do protagonista em encontrar novamente o pai. É possível que este seja o principal
elemento do apelo do personagem Menino. Sua ingenuidade frente a eventos históricos de
grande gravidade, sua descoberta de mundos completamente diferentes do seu e o
enfrentamento da realidade ríspida com o único propósito de rever seu pai. Sempre
observador e terno, enxergando vida em todos os lugares que vai, descobrindo cores, sabores
e texturas e passando por dificuldades sem autoindulgência.
Figura 80: Appeal (apelo) do Menino é um dos "ganchos" que prendem a atenção do público para esta obra de
animação.

Fonte: O autor (2015)

O princípio de Appeal foi orquestrado neste filme com o resultado harmonioso. O
protagonista não é açucarado demais, tampouco indiferente para o espectador. Representa um
desafio ao animador, pois além do personagem não contar com diálogos, os traços simples
exigiram maior apelo na linguagem corporal do Menino sem que esses distanciassem do leitor
com movimentos irreais. O personagem não tem diálogos, mas tem voz e estes também são
importantes na sua construção. Grunhidos, risos, sons da sua respiração e suspiros dão o tom
introvertido, porém divertido do protagonista.
Pois bem, abordamos todos os 12 princípios de animação em um único longametragem de animação que aliou tecnologias diversas para sua produção (o filme pode ser
considerado de técnica mista, embora seja predominante a animação 2D digital), mas sua
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estética é artesanal. O Menino e o Mundo expressa em imagens as qualidades que um
animador deve perseguir, pois é uma jornada pela melhor expressão de suas próprias ideias.
Abaixo, na tabela 1, uma síntese dos 12 princípios da animação e para qual direção no
processo criativo ele aponta; se ao personagem da sua concepção à produção ou se à narrativa.
Tabela 1: Relação de cada princípio da animação com seu ênfase em favorecer a narrativa ou o personagem.

Fonte: O autor (2015)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta dissertação se concentra na indagação da atualidade que os 12
princípios da animação possuem no processo de criativo de animações no meio digital. O
filme escolhido para fundamentar a argumentação deixou bastante evidente que os princípios
criados há mais de oitenta anos atrás são critérios tão contemporâneos e válidos quanto no
período em que foram organizados e contribui inclusive para animações de computação
gráfica.
As produções tridimensionais estão no auge de sua popularidade e têm vivenciado
uma questão relacionada à formação de repertório audiovisual de seu público; a tecnologia já
não é mais novidade e o fascínio das imagens geradas por computador e pela realidade virtual
já não são suficientes para impressionar o leitor sem possuir um cerne, sem que tenha um
coração. A necessidade de enredos e personagens mais completos impulsiona a busca por
expressividade e esta está ao alcance do animador há décadas.
Também foi exposto que conhecer os 12 princípios em si não formam um animador
completo. Este artista municia-se de outras fontes, muitas impalpáveis como a construção da
personagem no processo criativo. A busca se dá de forma semelhante à relação de um ator
com o seu papel, da complexa rede criativa que permanece internalizada no animador durante
a pré-produção e que após este período de maturação pode ser fruída pelo artista e
posteriormente pelo público.
Acredito que este seja um dos pontos mais empolgantes no dia-a-dia do animador; a
possibilidade de insuflar vida às boas ideias e criar um mundo do "zero" ao imaginário
visível. O animador de hoje serve-se do terreno preparado pelos artistas de tempos atrás cuja
necessidade de crescer fez com que instaurassem práticas e inovações técnicas que trouxeram
agilidade seu trabalho, instrumentalizaram o trabalho em grupo em uma mesma obra e
pouparam tempo de trabalho manual para que fosse possível dedicar-se a refletir sobre seu
trabalho. A entrevista com o diretor de O Menino e o Mundo transmite essa ideia acerca da
lida do artista com os 12 princípios.
Esta dissertação trouxe a reflexão sobre a importância da contribuição artística do
animador, este protagonizando a própria produção. Computadores podem fazer muito quando
bem direcionados nas mãos do artista. A visão crítica, o questionamento da utilização e
dosagem de cada efeito, cada princípio de animação ou recurso. Também foi discutida a
necessidade desse profissional incrementar constantemente sua bagagem audiovisual para
ampliação das possibilidades em linguagem cinematográfica; apesar da animação e do cinema
por vezes serem classificadas como artes distintas, vejo que são duas expressões artísticas em
constante diálogo, com muitos pontos de fundamentação em comum, especialmente ao que
tange o processo criativo.
"Pensar animação é pensar cinema". - frase que ouvi repetidas vezes do diretor Alê
Abreu. Planejar cada plano, cada enquadramento, desenhar milhares de artes, analisar sua
montagem e sonorização, testar linguagens e não se intimidar com o desafio do trabalho
exaustivo pela pouca reutilização de artes e trechos animados já produzidos e ter coragem
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para retirar o desnecessário à narrativa ainda que esta tenha lhe tomado horas ou dias de
trabalho é pensar a animação como cinema e acima disso, um conto.
Outro ponto discutido nesta dissertação foram as especificidades criação de animação
para as mídias digitais. Foram discutidas algumas tendências para a produção, o apontamento
em duas direções: a produção cada vez mais computadorizada e de outro lado o
fortalecimento das técnicas tradicionais, agora em meio digital pela busca estética. Há uma
crescente demanda estética por releituras de costumes, visual e narrativas do passado. Esta
dissertação discorreu sobre referências de animações que resgatam e valorizam esse elo com o
passado. O longa-metragem de referência, O Menino e o Mundo é um exemplo de uma
estética que beira o artesanal, remonta o uso de materiais tradicionais como lápis, tintas, papel
e telas. Foi realizado com variadas tecnologias atuais, mas com o propósito de exibir um
aspecto de aconchego, de infância.
Com isto dito, reforço a natureza de inovação que a animação carrega. A animação foi
impulsionada pelas buscas de refinamento tecnológico desde seus predecessores e essa
afinidade com a tecnologia amplia e maleabiliza as suas aplicações e usos. Além de contar
histórias em filmes e séries, a animação pode participar do processo de formação pelo viés da
educação e este tópico gerou uma instigante provocação à minha parte acadêmica. Acredito
que muito há para contribuir no campo de pesquisa da animação aplicada à educação. Creio
ainda que a animação aliada à interatividade e entretenimento pode ser um catalizador do
ensino. Afinal, vivemos um período em que telas de todos os tamanhos integram a rotina de
grande parte dos indivíduos em fase escolar. Portanto, pesquisar o uso dessa proximidade por
meio da animação digital interativa como instrumento de formação me atrai e certamente
configura uma aspiração acadêmica.
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ANEXO 1

Entrevista com o diretor do longa-metragem O Menino e o Mundo - Alê Abreu

1. Primeiramente, agradeço por conceder esta entrevista. A primeira pergunta refere-se ao
processo de criação de um animador em fase de formação. Alê, como descreveria a
importância de conhecer e exercitar a animação adotando os 12 princípios da animação
disneana? Como foi a sua primeira experiência com eles? Teria exemplo de alguma cena de
sua filmografia que possa ilustrar sua opinião?
Alê Abreu: Comecei minha formação de animação em um curso de desenho animado no
MIS, aos 13 nos. Conheci alguns dos princípios ali, tecnicamente, mas não exercitávamos.
Era a descoberta da animação de forma mais básica. Ciclos de caminhada, lip-sync,
expressões faciais dos personagens, cenários, uso de acetato e tintas, trabalho de som. Aos 18,
fiz um estágio na Briquet filmes e em seguida comecei a trabalhar para diversa produtoras de
publicidade. Esta foi segunda etapa de minha formação como animador, trabalhando como
assistente em animações de profissionais experientes como o Carlinhos Galatola, Cleyton
Caffeu, etc. Foi onde exercitei melhor os princípios, mas ainda como assistente. Como
animador fiz um comercial, não lembro se foi antes ou durante a produção de Sírius (meu
primeiro

curta-metragem).

2. Sabemos que a animação vai muito além dos 12 princípios, no entanto, conhecê-los para
subvertê-los ou conscientemente frui-los é importante para transmitir uma cena ou uma obra
inteira da forma mais sensível e clara que puder. Nesse sentido, poderia comentar sobre a
criação dos personagens "Menino", "Jovem" e o "Velho" de seu longa-metragem O Menino e
o Mundo? Quais preocupações das inter-relações de narrativa e estética foram consideradas?
Alê Abreu: O ideal é não se pensar em técnica enquanto se trabalha, mas acho que leva um
tempo até que estes princípios fiquem bem incorporados ao trabalho do animador. E além de
saber usa-los é importante saber dosa-los. O quanto se exagera ou se contém numa
antecipação ou acomodação, por exemplo, reflete no “tom” que se obtém na ação de um
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personagem, tornando-o mais ou menos caricato. Desta forma, há também uma relação
interessante entre estilo de desenho e animação. Em O Menino e o Mundo o que sempre nos
guiou foi a simplicidade. A princípio como um reflexo do personagem do Menino. Sua
personalidade e arquétipo foram como um guia para realizar o filme. Todos os outros
personagens

foram

tratados

como

um

desdobramento

do

Menino.

3. A animação carrega um estigma de entretenimento infantil. Você concorda com essa
afirmação? Acredita que o padrão Disney colaborou com tal rótulo? Qual é o principal
público em termos de faixa etária de O Menino e o Mundo? Poderia comentar sobre as
diversas camadas narrativas de seu filme e como lidou com temas tão complexos e "adultos"?
Alê Abreu: Sim, concordo e acho que todo o histórico das animações de Hollywood e não só
as da Disney colaboraram pra isso, por questões de mercado. “O Menino” não foi realizado
buscando atender um determinado nicho ou faixa etária. Foi um filme realizado com muita
liberdade, atendendo a questões artísticas sobretudo. Acho que as camadas narrativas
acontecerem naturalmente, na medida em que partimos de um documentário (abordando
questões históricas muito sérias) para construir a fantasia da história de um menino a partir de
seu olhar ingênuo. A fábula se deu na ligação destes dois níveis muito distantes.

4. Gostaria que falasse sobre a poética de "O Menino e o Mundo e qual aspecto do processo
criativo lhe foi mais prazeroso enquanto autor, cineasta e animador.
Alê Abreu: O início de tudo, quando surgiram as primeiras anotações do filme, os primeiros
rabiscos dos personagens antes mesmo de haver um argumento. Também gosto muito da
edição final, quando todos os elementos, imagens, sons, estão finalizados e a disposição e é
possível reorganizar o filme, repensa-lo e transforma-lo mais uma vez. Foram também os
momentos

mais

solitários

de

toda

a

produção.
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5. Alê, você é além de animador e cineasta, ilustrador, pintor e escritor, em outras palavras um
artista de diversas formas de expressão. Gostaria que comentasse o que determinou sua
escolha para a animação e o que acredita ser específico desta forma de arte.
Alê Abreu: Nunca optei pela animação. Na verdade se tivesse optado por ela, a vida
certamente seria bem mais fácil. Mas a pintura e o desenho também vivem me chamando e
preciso deles em meu processo artístico. Sempre foi muito difícil focar a energia criativa em
diferentes vertentes. Mas tenho descoberto que o que mais gosto em meu trabalho é transitar
onde estas diferentes formas de expressão se encontram, as possibilidades de linguagem e
poesia que nascem justamente desta triangulação.

