
JOHN LASSETER

• O que faz
É diretor-criativo da
Disney-Pixar e diretor
do filme Carros

• Missão
Devolver ao estúdio
criado por Walt
Disney a criatividade
perdida e a liderança
em animações

• Pioneiro
Em 1983, foi
demitido da Disney.
Um dos motivos:
apostava em
animações criadas
por computador

O novo

Walt Disney?
GUILHERME RAVACHE

N uma comparação um pouco exa-
gerada, o diretor americano John

Lasseter, de 49 anos, está hoje para as
artes digitais como o italiano Fillipo Bru-
nelleschi (1377-1446) estava para as ar-
tes plásticas no Renascimento. Brunel-
leschi descobriu a perspectiva. Com ela,
tornava-se possível simular formas e
objetos em três dimensões numa su-
perfície. Foi uma revolução na pintura.
Ele chegou à descoberta graças a estu-

dos de matemática e mecânica. Quase
600 anos depois, com o computador,
Lasseter reinventou a maneira como
o cinema retrata a realidade, ao dar vi-
da e forma a desenhos. Deu emoções a
bonecos (Toy Story, 1995), insetos (Vi-
da de Inseto, 1998) e automóveis (Car-
ros, em cartaz no Brasil).

No futuro, quando alguém falar de
cinema e recriação artística da realida-
de, a História não poderá ser contada
sem mencionar Lasseter. Em entrevis-
ta a ÉPOCA, ele diz que se inspirou em

Ronaldinho para criar Relâmpago, o he-
rói de Carros. De volta à Disney, depois
de ter sido despedido em 1983, sua mis-
são agora é reinventar a área de ani-
mação da empresa, papel que já foi
exercido pelo fundador da companhia,
Walt Disney (1901-1966).

ÉPOCA - Quando a Pixar começou, em
1984, houve uma batalha com Steve Jobs.
Você defendia a ênfase no roteiro e nos
personagens. Jobs tinha como prioridade
o desenvolvimento da tecnologia dos com-
putadores. Como foi o embate?

John Lasseter - Sempre disse que o
sucesso de um filme depende de uma
grande história com personagens me-
moráveis. São as coisas mais importan-
tes. Você pode ter toda a tecnologia do
mundo. Mas, se o filme não entretém,
será um fracasso. A tecnologia é somen-
te uma ferramenta. Tecnologia é ótima,
mas a criação é mais importante.

ÉPOCA - Como equilibrar a vontade
de especialistas em tecnologia com a
das pessoas da área de criação?

Lasseter - Desde a fundação da Pixar,
temos um lema: "Fazemos arte desafian-
do a tecnologia e a tecnologia inspira
a arte". Quando voltei de meu primeiro
dia de trabalho na Lucasfilm, entendi
a necessidade de aprender a programar
computador. Depois, reconheci que to-
dos os programadores a minha volta
eram doutores em Computação e eu ja-
mais chegaria ao nível deles. Mas per-
cebi que eles não poderiam dar vida a
um personagem. Eu tinha de ficar per-
to deles e trabalhar em colaboração. Foi
o segredo do começo da Pixar.

ÉPOCA - Um trabalho em equipe?
Lasseter - Foi uma atitude sim-

ples: trabalhar na colaboração
entre arte e tecnologia.
Quando vi a criação da ren-
derização - processo de
animar desenhos por
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computador -, passei a ter milhares de
idéias. Temos mais de 800 pessoas na
Pixar, os melhores animadores e técni-
cos. Todos trabalham juntos. A linha
que separa arte e tecnologia desapa-
receu. Todos estão a serviço de um ob-
jetivo: uma boa história.

ÉPOCA - Como é a experiência de ter
voltado à Disney?

Lasseter - Adoro o modo como os fil-
mes da Disney me divertiram e diver-
tem as pessoas. Adoro o que você vê
na face das pessoas nos parques. É em-
polgante voltar para ajudar diretores e
animadores a desenvolver novas his-
tórias, novas atrações do parque.

ÉPOCA - Um dos motivos que levaram
a sua demissão foram chefes com men-
talidade antiquada. A Disney comprou
a Pixar em janeiro de 2006, por US$ 7,4
bilhões, justamente para injetar criati-
vidade no estúdio. Como é ter a missão
de renovar uma companhia tradicional?

Lasseter - Uma companhia é um gru-
po de pessoas. E a Disney que deixei
há mais de 20 anos hoje é um grupo di-
ferente. Bob Iger (atual presidente da
Disney) é fantástico. Ele acredita no que
acreditamos, que animação é muito im-
portante para a companhia e que qua-
lidade é a coisa mais importante. Se vo-
cê entretém o público, cria um produ-
to de qualidade, eles vão se lembrar
dos personagens e querer vê-los de no-
vo. Isso tem um sentido comercial, que
começa com um bom filme. Qualidade
é sempre o melhor plano.

ÉPOCA - A rotina como executivo não
mata a criatividade?

Lasseter - As pessoas pensam que é
difícil ter inspiração, mas busco ins-
piração no mundo. Animadores são
bons observadores. Todos já viram uma
aranha. Como alguém pode imaginá-
la como o Homem-Aranha? Quando
eu era criança, ia ao cinema e me ins-

''Ronaldinho foi uma
referência para criar o

Relâmpago no filme''

pirava nos filmes. Vejo filmes antigos
com meu filho de 17 anos. Muito da
inspiração vem deles.

ÉPOCA - As animações digitais subs-
tituirão atores reais?

Lasseter - Não acho que animações
serão reais a ponto de substituir pes-
soas. Grandes atores são artistas no mo-
do como criam expressões e agem. Tu-
do isso é importante em um persona-
gem. Em animação, isso também con-
ta. Mas é preciso entender algo funda-
mental: em animação, quanto mais vo-
cê se aproxima da realidade, mais di-
fícil o filme fazer sucesso.

ÉPOCA - Mas os filmes da Pixar têm
preocupação com detalhes. Isso não é
ser realista?

Lasseter - Sim, criamos desenhos ani-
mados, mas não tentamos ser reais. Por
meio da tecnologia, fazemos uma his-
tória tão envolvente que criamos um
mundo que parece real. Mas as pessoas
sabem que não é real. Volta e meia al-
guém vem com a idéia de que compu-
tadores vão substituir atores, mas isso
não vai ocorrer. Há tanto trabalho pa-
ra criar uma animação que é mais fá-
cil contratar um ator e filmar. Por exem-
plo, como os animadores podem enten-
der o que se passava na cabeça de

do processo de criação.

ÉPOCA - Você ainda é
fã de futebol?

Lasseter - Amo a Se-
leção Brasileira. Quan-
do o Brasil esteve na
Copa dos Estados Uni-
dos, assisti a um jogo
contra Camarões. Foi

inacreditável. Meu jo-
gador favorito é Ronaldinho. Um má-
gico. Quando desenvolvíamos Carros,
queríamos que o herói, o carro de cor-
rida Relâmpago, fosse igual a um atle-
ta. Estudamos Michael Jordan, Tigger
Woods e Ronaldinho. Ronaldinho foi uma
referência para criar o personagem. O
que Relâmpago pode fazer que Ronal-
dinho faz no futebol? Esta era uma das
perguntas que queríamos responder.

ÉPOCA - Qual seu personagem de de-
senho animado favorito?

Lasseter - Dumbo. É um belo de-
senho. A história é genial. Se você as-
sistir ao filme como pai, verá quanto
ela é comovente.

ÉPOCA - O que você faz no tempo livre?
Lasseter - Tempo livre? Você está

brincando? (risos) O.k., vivo com minha
família na Califórnia, temos uma viní-
cola e fazemos vinho. Também adoro
carros e coleciono miniaturas de trens.
Também gosto de esquiar na neve. Te-
mos uma casa perto do lago. Nas férias,
praticamos esqui na água. •
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Humphrey Bogart quan-
do ele atuava em Casa-
blanca? Eles não po-
dem reproduzir isso. A
magia está na história
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