


A i n d ú s t r i a de a n i m a ç ã o exige, cada vez mais, profissionais 
c o m m ú l t i p l a s habilidades. Gerenciar u m a linha do tempo e 
inserir efeitos especiais s ã o apenas alguns dos v á r i o s 
talentos que um bom animador precisa ter. No contexto 
cross-media de hoje, noções de estética, gestalt e atenção a 
detalhes são básicos. Além disso, o conhecimento de uma área 
distinta da animação ganha cada vez mais importância, já que 
a diversidade de estilos - principalmente aqueles que 
envolvem habilidades manuais - dos profissionais acrescenta 
qualidade em um projeto animado. 

Para se dar bem com animação hoje é preciso ter 
habilidades extras porque há mais veículos para exibir 
conteúdo animado. Além de cinema e televisão, que já existem 
há décadas, é preciso também atingir o público por meio da 
internet e, mais recentemente, do celular, além de veículos 
multimídia como displays de elevadores, transporte público 
e outros. 

Para o alto e avante 
Para entender o valor que noções de ilustração, design e outras 
áreas da criação têm na hora de tocar um projeto de animação, 
basta observar as equipes dos principais estúdios no mundo. A 
norte-americana Buck, por exemplo, tem ilustradores, artistas 
e designers em seu time e os considera tão importantes quanto 
diretores e animadores. E a Lifelong Friendship Society, por ter 
uma equipe multidisciplinar, também faz projetos de design e 
ilustração. "Temos um designer e um ilustrador que acabaram 
indo para a animação", conta o cofundador Travis Spangler. 
"O mesmo aconteceu com um designer interativo e até com 
um matemático." 

Muitas vezes, a entrada no mercado da animação acontece graças ao 
aparecimento de uma oportunidade. É o caso do estúdio brasiliense Buraco de 
Bala, formado por Aleixo Leite, Bruno Rojas e Emerson Luiz. Eles se conheceram 
durante o curso de Desenho Industrial na Universidade de Brasília e formaram o 
estúdio depois de realizarem dois projetos com ilustradores e designers. "Nosso 
maior diferencial é justamente o fato de termos um background forte e versátil em 
design, construído graças ao curso e experiências que tivemos em agências e 
produtoras", acredita Aleixo. 

A bagagem cultural e profissional é um fator crucial para o sucesso de um 
estúdio de animação. Por isso, se você vier de uma área diferente, há grandes 
chances de isso ser um ponto positivo. O diretor freelancer Guilherme Marcondes é 
um exemplo disso. Formado em Arquitetura, se apaixonou pela arte em movimento 
ao ir para a primeira edição paulista do Anima Mundi, realizada em 1997. "Vi todas as 
sessões do festival, literalmente. Ainda assim, continuei tentando trabalhar com 
ilustração, mas, dois anos depois, acabei entrando no estúdio Lobo. Foi lá que defini 
de vez a minha profissão", conta Guilherme. 

Hoje radicado em Nova York, o diretor revela que é altamente influenciado 
por sua formação acadêmica e também pela ilustração. "A arquitetura é uma fonte de 
inspiração e uma referência de processo de trabalho", conta. "0 arquiteto, como o 
cineasta, tem que orquestrar os talentos de uma série de profissionais 



especializados em uma direção única e precisa." No caso da 
ilustração, a relação é mais direta. "Histórias em quadrinhos 
são uma das minhas paixões. E meu amigo uma vez me disse, 
de brincadeira, que quadrinho é cinema de pobre: só precisa de 
uma caneta e uma folha de papel", brinca Guilherme. 

0 estúdio lituano PetPunk - formado por Andrius 
Kirvela e Gediminas Siaulys - se beneficia de um vasto 
conjunto de habilidades. As ilustrações da dupla - que incluem 
a capa desta edição da Computer Arts - são cada vez mais 
requisitadas desde a fundação do estúdio. Quando são 
convocados para criar animações, dividem as tarefas de acordo 
com o que cada um faz melhor. "Crio as ilustrações e o design e 
passo para o Andrius, que leva os temas para a outra dimensão 
de espaço-tempo", explica Gediminas. "Essa abordagem 
funciona bem, já que temos habilidades complementares." 

Entre para o movimento 
Quase todos os profissionais que fazem parte do ramo da animação concordam que 
a máxima do design - menos é mais - é muito importante quando as imagens são 
colocadas em movimento. Olov Burman era ilustrador, mas hoje é animador e diretor 
do estúdio sueco Meindbender. "O grande diferencial da animação parece óbvio, mas 

é justamente o fato de ter a dimensão extra do tempo", analisa. 
Travis Spangler, da LFS, concorda. "As pessoas esquecem algo 
crucial: que temos um tamanho de tela, um campo limitado de 
visão, uma resolução limitada e o tempo. Isso pode aumentar, 
sim, a complexidade de um trabalho, em vez de simplificá-lo, 
como muitos profissionais acham", pontua. 

Na opinião do carioca Vinicius Costa, diretor da 1 st 
ave machine, em Nova York, os brasileiros têm uma vantagem 
natural em relação aos profissionais de outros países no que 
diz respeito a talentos múltiplos e a abordagem de trabalho. 
"Temos um diferencial, um 'plus', e precisamos aproveitar isso", 
acredita. "Vejo trabalhos de muitos brasileiros 
supercompetentes, mas que ainda não se descobriram." 
Formado em Design Gráfico no Rio de Janeiro e pós-graduado 



em Efeitos Visuais no Canadá, acredita que o ensinamento 
mais importante dos tempos de faculdade foi aprender a 
aprender. "A perfeição vem com o estudo. E, para se dar bem, é 
preciso ter paciência, pois é necessário acompanhar os 
avanços do mercado, assim como os softwares", analisa. "Acho 
extremamente importante saber o porquê das coisas. 
Conhecer bem softwares ajuda, mas o mais importante é 
conhecer as suas ideias", filosofa. 

O p r e ç o dos frames 
Uma armadilha comum para novos animadores é tentar fazer 
com que todos os frames fiquem perfeitos. Se você quebrar as 
melhores animações frame a frame, verá que muitas telas 
foram mal compostas. O desafio é não focar em detalhes - não 
se prenda somente à composição ou à paleta de cores, prefira 
fazer com que o trabalho funcione como um todo. 

0 artista holandês Johan Potma criou o vídeo 
Zozoville com o conterrâneo Mateo. Johan possui um estilo 

único de pintura de personagens em madeira. Foi graças a isso que a Nickelodeon o 
contratou para criar um anúncio do canal, além de Mateo e o estúdio Kaiserbrand. 
"Para fazer com que nossas pinturas ganhassem vida, tivemos que pensar muito", 
lembra Johan. "Decidimos que a abordagem 2.5D funcionaria melhor: faríamos o 
background parecer plano, mesmo não sendo, e colocaríamos os personagens em 3D 
na frente. Dessa forma, o anúncio pareceria uma peça de teatro escolar." 

Uma coisa que Johan Potma enfatiza é a quantidade de trabalho envolvida 
em projetos animados quando comparados com a ilustração. "Escrevi o roteiro, 
fizemos rascunhos, o storyboard, os personagens, direção de arte, aulas de canto, 
café, enlouquecemos e fizemos mais um pouco de direção de arte", conta. "Em um 
mundo perfeito, gostaria de trabalhar com uma equipe que entende o meu trabalho e 
ficar só com os personagens, deixando meus funcionários imaginários com o resto." 

Além de ser versátil em suas habilidades, profissionais de animação 
também precisam ser flexíveis. Para Siri Melchior, diretora da 
Trunk, é muito difícil um diretor sobreviver com um estilo só. "O 
meu trabalho consiste basicamente em direção, e o design 
depende disso. As concorrências de que participamos são 
muito variadas e requerem soluções diferentes. Acho que é 
possível e muito interessante trabalhar com mídias e estilos 
diferentes, e, mesmo assim, ter uma assinatura única." 

Uma solução para isso é a experimentação 
constante. Como muitos animadores, Carolina Melis está 
fascinada por stop-motion. Para criar os efeitos de gelo e 



neve do videoclipe Toive, do músico finlandês Vladislav 
Delay, ela fez formas de gelo e derreteu bolas de neve em 
stop-motion, usando o Instant Snow Powder, um produto que 
forma estruturas de cristal branco quando entra em contato 
com a água. Em algumas sequências, Carolina projetou as 
imagens em um set próprio de stop-motion. 

O especialista de After Effects Yoram Benz também 
faz parte desse processo, como é possível ver no virai que criou 
para a marca de bicicletas radicais Teva. Como muitos de seus 
trabalhos, é uma combinação de tive action com elementos 
animados em 2D. "0 cliente queria que ciclistas radicais 
fizessem acrobacias e pulassem obstáculos no vídeo", explica. 
"A primeira coisa em que pensei foi um duelo entre um ciclista e 
um obstáculo. Aí lembrei de Dom Quixote enfrentando os 
moinhos de vento, o que abriu a porta para transformar os 
obstáculos em monstros, aperfeiçoando a ideia original de 

mostrar os ciclistas fazendo truques. Transformamos o que seria um virai de 
bicicletas convencional em algo mais conceituai, divertido de assistir." 

0 espírito de inovação e evolução do mundo animado pede profissionais 
de talentos diversos, mas é claro que entender de tudo e mais um pouco não é 
obrigatório. Para Bruno Rojas, sócio do Buraco de Bala, o segredo está na maneira de 
enxergar as coisas. "Conheço profissionais bem-sucedidos que só seguiram a área 

de animação. Mas, em contra-partida, conhecimento e 
experiências em outras áreas sempre ajudam a ampliar suas 
habilidades e seu repertório visual", acredita. Para Travis 
Spangler, da LFS, qualquer um pode entrar no meio se desejar, 
desde que saiba do que gosta. "A animação ainda é um mercado 
em desenvolvimento, o que significa que qualquer um pode ser 
pioneiro em algo. Para isso, não se pode ter medo de fazer algo 
único apenas porque você não se julga bom o bastante." 

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 3, n. 33, p. 46-50, maio 2010.
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