
Há alguns anos, trabalhei com o famoso cartunista inglês 
Charles Peattie, um dos profissionais mais bem-sucedidos 
com os quais já colaborei. Ele ficou famoso com a tira Alex, 
publicada diariamente na última página do jornal inglês Daily 
Telegraph.Até hoje, Charles trabalha manualmente na maior 
parte de seus projetos, criando personagens detalhados apenas 
com caneta e tinta. 

Ele me procurou pois queria desenvolver um app de 
iPhone que ensinasse o alfabeto para crianças. Eu tinha de 
animar seus desenhos com técnicas modernas, sem que eles 
perdessem o charme característico do trabalho de Charles. 
Neste tutorial, demonstrarei os vários métodos que usei com 
Photoshop, lllustrator e Flash para fazer as animações, desde 
as imagens originais até o resultado final. Coloquei todos os 
arquivos que criei na pasta para download. O app que criei, 
chamado Charles Peattiés Animal Alphabet, está disponível na 
App Store. 
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O primeiro animal que animei para o app foi o leão. Charles me 
mandou os desenhos e eu os escaneei em 600 dpi, no modo Line Art (ou 
Black and White). Você pode desenhar seu próprio personagem ou usar o 
arquivo lion.psd, que está na pasta para download. Charles criou muitos 
quadros, o que adiantou boa parte do trabalho de animação. 

Recebi 
alguns arquivos que 
foram mal escaneados. 
Por isso, é importante 
saber como consertá-
los. Abra o arquivo bad_ 
lion.psd, que contém 
uma versão mal 
escaneada do leão. 
Clique em lmage>Mode> 
Greyscale para garantir 
que o desenho está em 
preto e branco. 

Depois, abra o menu Leveis (lmage>Adjustments>Levels) e 
clareie os brancos o máximo possível. Arraste a flecha da direita um pouco 
para a esquerda e a do meio para a direita, para eliminar o cinza do papel. 
Vá para lmage>Adjustments>Posterize, ajuste Leveis para 2 e a imagem 
parecerá ter sido escaneada perfeitamente. 



Abra o arquivo lion.psd no lllustrator, ativando as 
opções Convert Photoshop Layers to Objects e Import Hidden 
Layers. A imagem bitmap deve ser vetorizada, o que é fácil de 
fazer com a ferramenta Live Trace. Primeiro, clique em 
Object>LiveTrace>TracingOptions para mudar as opções de 
contorno. Ative as opções Ignore White e Fills, e mude o Mode 
para Black and White. 

Segure Shift e clique no círculo à direita do painel Layers para selecionar 
todas as camadas do leão (as camadas ficarão com um quadrado colorido ao lado 
do círculo). Depois, vá para Object>LiveTrace>Make para converter as camadas. Se o 
processo for pesado demais para a sua máquina, experimente converter uma 
camada de cada vez. 

Agora você tem a versão vetorial do 
arquivo, que já pode ser levada ao Flash. Verifique 
se ele está no modo RGB (File>DocumentColor 
Mode>RGB) e salve-o como lion.ai. Abra o Flash, 
clique em File>lmport>lmportToStage e selecione 
lion.ai. Selecione todas as camadas do arquivo do 
lllustrator, ajuste Convert Layers para keyframes e 
ative a opção Place objects at original position. 

Se der uma olhada nos quadros do 
leão na timeline, verá que grande parte da 
animação já foi feita. Dependendo das dimensões 
do documento, talvez o leão fique um pouco 
pequeno. Se for o caso, use a opção Edit Multiple 
Frames (abaixo da timeline) para aumentá-lo em 
todos os frames. Clique em Modify>Transform> 
Scale e arraste a caixa. 

Os frames foram 
importados em ordem reversa. Por 
isso, selecione todos na timeline, 
segure Ctrl, clique com o botão direito 
e selecione Reverse Frames. Os 
arquivos do lllustrator sempre são 
importados como grupos, então 
também é bom separá-los. 

Coloque a cabeça e o corpo do leão em camadas diferentes, 
já que a maior parte da animação está na cabeça. Com a ferramenta 
Lasso (L), recorte o corpo e coloque-o em uma camada abaixo (Edit> 
PastelnPlace). Depois, costumo separar um pouco mais os keyframes na 
timeline para trabalhar no ritmo da animação. Use o arquivo L9.f la, que 
está na pasta para download, como referência. 

Experimente reproduzir digitalmente as linhas de tinta do 
desenho. Usando uma tablet, selecione a ferrameta Brush, com a opção 
Use Pressure (na parte inferior da janela Tools) desativada. Na aba 
Properties, ajuste Smoothing para 40. Selecione a cor preta e desenhe 
algumas linhas de teste, imitando as linhas do desenho original em uma 
nova camada. Muitas das linhas de Charles são mais grossas no meio do 
que nas pontas - tente recriar esse estilo. Experimente também usar 
hachura cruzada e outras técnicas de sombreamento (use o arquivo L10. 
fla como referência). 



Quando estiver satisfeito com os 
desenhos, é hora de animar. Geralmente, começo 
com algo fácil, como uma piscadela. Acho a Onion 
Skin extremamente útil nesta etapa. Selecione os 
olhos com a ferramenta Lasso e crie uma nova 
camada, chamada eyes. Depois, insira um 
keyframe em branco e desenhe um olho fechado. 

0 próximo passo é animar a cauda com 
um loop simples. Crie uma nova camada para a 
cauda e transforme-a em um símbolo gráfico (F8). 
Costumo fazer um esboço simples em azul dentro 
do símbolo (use o arquivo L13 como referência). 
Quando estiver satisfeito com o movimento, 
comece a 'limpar' os desenhos, ou crie novos 
quadros. Lembre-se de que pequenos defeitos 
nos frames intermediários não serão percebidos 
quando a animação estiver em movimento. 

Os frames intermediários podem ficar 
bem soltos de ambos os lados dos olhos fechados, 
que devem ocupar dois frames, com um 
intermediário de cada lado. Veja o arquivo L12.f la. 

Para colorir o leão, Charles elaborou 
um guia de cores, que está na pasta para 
download (lion_colourguide.jpg). Importe-o para 
uma nova camada (File>lmport>lmportFile) e, com 
as ferramentas Brush e Pipette, crie uma nova 
camada de cor abaixo das camadas de contorno 
na timeline - veja L14.fla. 

Continue a 
trabalharem sua 
animação até ficar 
satisfeito. A minha 
versão final está no 
arquivo Lion.fla. Dê 
uma olhada nele para 
ver alguns dos toques 
finais que fiz no leão 
(incluindo frames 
adicionais). 
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