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São esses os requisitos básicos da profissão, segundo especialistas 
 
Mais que o domínio de programas de computador, quem quer atuar na área de animação 
precisa, antes de tudo, ser habilidoso com os traços. E, além de saber desenhar, sensibilidade 
artística é um importante diferencial. "O animador deve ter paixão pela arte, respirá-la e vivê-
la intensamente", diz o diretor da True Motion Studios, Ricardo Romin. "Mesmo para um 
animador digital, estudos básicos como simples desenhos e, por que não, teatro e artes 
cênicas, são fundamentais para seu bom desempenho." 
 
Para o professor de Animação do curso de Design do Centro Universitário Belas Artes, Jorge 
Avelar, ser um bom observador e ter noções de tempo e espaço são habilidades importantes 
para a hora de aplicar os princípios da animação. "A parte artística tem de ser maior que à 
técnica", considera. 
 
Mas é claro que o conhecimento das ferramentas capazes de transformar o dom artístico em 
uma realidade digital não deve ser negligenciado. Ainda mais porque a formação acadêmica de 
quem entra na área tende a ser generalista. 
 
"Não é papel da escola nessas profissões ficar em cima de um único software", diz o professor 
do curso de pós-graduação em Design Gráfico da FAAP, Marcelo Maio. "A formação é 
necessariamente ampla e a especialização é feita pelo mercado. E é natural que seja", avalia. 
 
ATUALIZAÇAO 
 
Depois de fazer um curso compacto de animação, Alexandre Favero, de 36 anos, iniciou, em 
janeiro, uma programação mais extensa, com duração de 12 meses, para aprofundar o 
conhecimento dos conceitos de animação 3D. 
 
Favero já trabalha na área de computação gráfica, mas no tratamento de imagem. "Queria 
migrar para alguma coisa que está sendo mais usada", justifica. "E não dá para entrar nesse 
mercado sem um curso." 
 
Como novas versões dos programas de animação costumam surgir de tempos em tempos, a 
recomendação é que o profissional busque sempre a reciclagem. "Uma vez que entra na área, 
ele tem de estar ciente de que ter á uma vida profissional de atualização", diz o diretor da R3F 
Digital Design, Flávio Eduardo Cassiano, cuja empresa representa e implementa softwares 
estrangeiros e que oferece treinamento. 
 
Ainda que a Cadritech - também representante de softwares - disponha de cursos livres, 
voltados para qualquer tipo de interessado em animação, o diretor da empresa, Francisco 
Tripiano, recomenda uma formação universitária para encontrar mais chances no mercado. 
"Faça alguma coisa próxima da área para que tenha uma bagagem teórica", aconselha. 
 
Há produtoras que também se voltam para o treinamento. Marcelo de Moura, da Lighstar, 
criou, há cinco anos, a Academia de Animação e Artes Digitais. Segundo ele,a escola coloca de 
30 a 35 profissionais no mercado por ano. Já a True Motion pretende começar um programa de 
capacitação para seus próprios funcionários a partir do próximo ano. 
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