


Presente em filmes, comerciais de TV, videogames e utilizada
em aplicações de engenharia, arquitetura, medicina e inú-
meras outras áreas, a computação gráfica pode ter nascido

nos anos 60, mas foi só nos últimos treze anos que se tornou
realmente popular. Criada como ferramenta de trabalho para
simular a realidade, ela encontrou no entretenimento a com-
binação perfeita. A Pixar foi responsável em grande parte por
esse fenômeno, quando Toy Story estreou nas telas em 1995 e
abriu as portas para um novo e desconhecido universo. Divi-
dindo o pioneirismo de ser o primeiro longa-metragem 100 por
cento digital com a produção brasileira Cassiopeia - que acabou
estreando pouco depois, em virtude dos recursos limitados de
orçamento -, o filme dirigido por John Lasseter rendeu mais de
350 milhões de dólares nas bilheterias do mundo e inaugurou
novo segmento dentro da animação.

Desde então, a Pixar - sempre em parceria com a Disney -
não parou de surpreender o público com filmes como pequenas
obras-primas como O5 Incríveis, Carros e, mais recentemente,
Wall E. A concorrência percebeu o novo filão e resolveu colocar
a mão na massa. Não demorou muito para surgir produções
como A Era do Gelo e Robôs, da Blue Sky (distribuídos pela Fox),
e Shrek, Por Água Abaixo e Kung Fu Panda pela DreamWorks. Ao
mesmo tempo, a Sony também criou seu próprio departamen-
to de animação e entrou no mercado com A Casa Monstro, O
Bicho Vai Pegar e Tá Dando Onda, enquanto a Warner deu carta
branca para Robert Zemeckis explorar a digitalização de ato-
res famosos com o infantil O Expresso Polar e o épico Beowulf.
Com faturamento quase sempre nas alturas, até mesmo Geor-
ge Lucas - o mais ferrenho defensor do uso de computadores
para criar efeitos especiais - resolveu se render ao lado digital
da força ao produzir Star Wars - The Clone Wars, mostrando as
aventuras de Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi como perso-
nagens tridimensionais.

Com tantas ofertas no cinema, muita gente começou a de-
monstrar grande interesse pelo assunto. E não somente como
meros espectadores. Aspirantes a artistas gráficos começaram
a imaginar como se poderia ingressar nesse mundo. Seria algo
impossível? Muito pelo contrário. Graças à popularização e à
modernização dos computadores, hoje em dia qualquer mortal
pode contar com recursos que há bem pouco tempo estavam
fora de alcance. Basta um micro na mão e uma idéia na ca-
beça, como diria Glauber Rocha. O caminho pode ser longo e
árduo, mas ajuda é o que não falta.

CURSOS ESPECIALIZADOS
A boa notícia para quem deseja se aprofundar na compu-

tação gráfica é que não é preciso buscar no exterior por cursos
na área. Opções não faltam por aqui. O mercado de trabalho,
inclusive, sempre está à procura de bons profissionais, princi-
palmente o da publicidade. Neste, a disputa é tão grande que
muitas vezes algumas produtoras desistem de esquadrinhar por
gente de fora e resolvem treinar seu próprio pessoal. Foi assim
que surgiu a Melies (www.melies.com.br), escola técnica na capi-
tal de São Paulo que oferece cursos de cinema, criação e anima-
ção em 3D. O mais completo deles chama-se "Voyage" e tem a

duração de um ano com aulas diárias. Não é preciso nenhuma
experiência na área, apenas conhecimento básico de Windows.
Nele, o aluno aprende todo o processo de produção de um curta-
metragem animado. E isso não inclui somente o uso de softwa-
res, mas também modelagem (para servir de base para a criação
em 3D), roteiro, storyboard, direção e até fotografia.

"Temos uma produtora e não conseguíamos mão-de-obra
qualificada. A gente não queria roubar profissional de ninguém,
porque o mercado era pequeno. Daí resolvemos treinar algumas
pessoas e sentimos um bom resultado", conta Rafael Nani, um
dos sócios da escola, que surgiu há pouco mais de três anos. O
negócio deu certo, e o boca-a-boca dos alunos mostrou que ha-
via uma grande demanda pelos cursos. A Melies conta hoje com
cerca de 400 alunos e oferece quatorze cursos, a maioria deles
disponível também online - nos quais as pessoas podem
participar de aulas sem sair de casa. Nani conta
que o "Voyage" está em processo de oficialização
pelo MEC e deve ter sua duração ampliada para
dois anos. A previsão é de que
isso aconteça até o segundo
semestre de 2009.

A Melies já colocou um
bom número de profissionais
que atua no mercado hoje
em dia, como é o caso de
Fabricio Chamon e Ricardo
Riamonde, que cursaram
o "Voyage". Chamon
trabalha atualmen-
te na Tribbo Post,
que oferece servi-
ços de pós-produ-
ção, efeitos digitais
e 3D, enquanto Ria-
monde está na pro-
dutora Vetor Zero.



"O curso me deu uma forte base téc-
nica e artística para entrar no mer-
cado e me colocou em contato com
muitos profissionais da área", conta
Chamon. "Acho que o que a Melies
oferece não deixa nada a desejar em
relação a cursos no exterior", afir-
ma Riamonde.

PRODUÇÕES
NACIONAIS

"O mercado está aumentando de-
mais. No Brasil, o filé-mignon conti-
nua sendo a publicidade, mas há outras áreas como a Internet,
que tem crescido bastante. No curso 'Voyage', 87 por cento dos
alunos saem empregados", revela Nani. Além da Melies, outras
instituições disponibilizam cursos para os futuros artistas. O
Senac (www.senac.com.br) é um deles, e oferece pós-graduação
de Computação Gráfica 3D: modelagem, animação e rendering.
Nele, o interessado aprende a criar filmes e peças publicitárias,
além de modelagem para videogame. Há também outras opções
que ensinam o uso de softwares específicos, como o 3D Studio
Max (modelagem e animação), o Maya (de efeitos especiais) e
mesmo o Flash (que é a base de muitos trabalhos vistos na In-
ternet), já na Universidade Anhembi Morumbi (www.anhembi.
br), você encontra os cursos de Design de Animação e Design de
Games - o primeiro é tecnólogo com duração de dois anos, e o
segundo é bacharelado com quatro anos.

O mercado de animação feito por computador no Brasil é
vasto, mas produções em longa-metragem ainda são raras.

Quem buscava entrar na área era obrigado a ir para o exterior.
É comum encontrar brasileiros trabalhando dentro dos princi-
pais estúdios fora do país, como a Blue Sky e a DreamWorks.
Carlos Saldanha é exemplo de um artista reconhecido. Co-di-
retor do primeiro A Era do Gelo, ele comandou a bem-sucedida
seqüência e atualmente prepara a terceira aventura, que chega
somente em 2009.

"Para você ter uma idéia, foram produzidos no Brasil deze-
nove longas de animação até hoje. Desses, oito são do Maurício
de Sousa, que na verdade eram conjuntos de curtas da época da
Embrafilme. Longas, propriamente ditos, não passam de doze",
conta Ale McHaddo, atual presidente da ABCA (Associação
Brasileira de Cinema de Animação) e professor da Universidade
Anhembi-Morumbi e também do Senac. McHaddo possui sua
própria produtora e fez curtas exibidos em diversos festivais,
como Lasanha Assassina. "Mas em 2006, foram lançados quatro
longas, Wood & Stock: Sexo, Orégano e Rock'n'Roll, O Garoto Cós-
mico, Turma da Mônica em Uma Aventura do Tempo e Brichos, do
Paulo Munhoz, de Curitiba. E tem muita coisa em processo de
produção. Tem Minhocas, uma produção de 10 milhões de reais,
e a continuação de O Grilo Feliz. O BNDS até disponibilizou uma
linha de crédito exclusiva para animação", completa.

Como aconteceu nos Estados Unidos, as animações tradicio-
nais estão dando lugar para as digitais. Um dos pioneiros no
Brasil, Walbercy Ribas prepara a volta de seu personagem mais
marcante nas telas, agora em versão computadorizada. O Grilo
Feliz e os Insetos Gigantes está em processo de finalização e será
lançado nos cinemas em janeiro do próximo ano pela Fox. Wal-



bercy divide a direção com seu filho, Rafael. "Nós consegui-
mos a proeza de terminar o filme em praticamente dois anos
e meio com uma equipe de quinze pessoas", conta Ribas, que
comanda a produtora Start. "É uma pena não conseguirmos
segurar essas pessoas, porque você não tem estrutura para
manter uma equipe só para fazer longas", explica.

A popularização dos trabalhos em computador criou
também um efeito colateral curioso. "O que está aconte-
cendo aqui é que o 2D está ficando mais valorizado, por-
que você encontra menos gente que faz. Quando aparece
um trabalho aqui na produtora, quem lida com animação
tradicional cobra caro", diz Rafael. Um dos maiores proble-
mas para o profissional envolvido na produção de filmes
é justamente a não existência de uma indústria como nos
Estados Unidos. Lá, os estúdios geralmente mantêm uma
mesma equipe de criação. Aqui, todo trabalho tem uma
duração específica. Quando ele acaba, o sujeito precisa re-
tornar ao mercado. "Para a publicidade, ter experiência em
um longa não significa muita coisa. E quando ele termina
o trabalho aqui e tenta voltar, pode encontrar alguém que
já tomou o lugar dele."

O sonho de uma Pixar tupiniquim parece ser uma visão
distante, mas o mercado de animação cresce a cada dia.
Talvez com o surgimento de um número maior de profis-
sionais especializados, seja possível que dentro de algum
tempo as produtoras consigam manter equipes voltadas
apenas para a produção cinematográfica. O futuro dos ar-
tistas gráficos pode reservar boas surpresas.

Imagens geradas por computador já

eram bastante utilizadas nos anos 70
A animação criada por computador não era nenhuma novi-

dade quando Toy Story foi lançado nos cinemas. Nos anos 70,
o mercado publicitário já usava o famoso CGI em larga escala

em comerciais de TV (sigla de Computer-Generated Imagery, ou

Imagem Gerada por Computador). Produzido em duas ou três

dimensões, alguns filmes já mostravam o potencial da nova tec-

nologia, mas geralmente de forma tímida. Um dos primeiros foi

Star Wars, de 1977, nas cenas em que a Estrela da Morte apare-

cia na forma de diagrama nas telas das naves da Aliança.
O cinema deu seu passo definitivo somente em 1982, com

jornada nas Estrelas II-A Ira de Khan, segunda adaptação cine-

matográfica da popular série de W. Usando efeitos especiais

para simular a criação instantânea de um planeta, a pequena

seqüência oferecia um realismo impressionante. Quase simulta-
neamente, a Disney apresentou uma visão bem mais ousada da

tecnologia com Tron - produção misturando atores com ambi-

entes virtuais que, vistos hoje, parecem saídos da idade da pedra

dos computadores. Na época, porém, era algo bastante inova-

dor. Dois anos depois, O Último Guerreiro das Estrelas foi lançado

mostrando grandes avanços técnicos.
O próprio John Lasseter já era veterano no assunto bem

antes de dirigir Toy Story. Além de curtas, ele estava na divisão

da Lucasfilm (que depois seria vendida para o mago da Apple

Steve ]obs e se tornaria a Pixar) responsável por efeitos especiais

computadorizados. Seu trabalho pôde ser visto em O Enigma

da Pirâmide, dirigido por Barry Levinson e produzido por Steven

Spielberg, em 1985, no qual criou o cavaleiro medieval que
ganha vida em uma alucinação. Nascia o primeiro personagem
animado por computador.
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