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Todo designer que já criou ou se dedica a criar personagens deve saber 
que a característica mais importante é a personalidade. Seu desenho 
pode ser um bichinho dos mais fofos ou um zumbi assustador: se não tiver 
um toque único, que o faça ser mais do que um conjunto de traços em uma 
página, ele sumirá em meio à multidão. Essa regra independe de estilo 
pessoal, e é provada na prática por muitos profissionais de criação. 

Para o designer Matt Macabre, também conhecido como Matt B 
ou eight bit (www.flickr.com/8-bit), que tem trabalhos para clientes como 
Diesel, PlayStation e Ben Sherman em seu portfólio, não se pode apenas 
desenhar personagens: é preciso imaginá-los e dar vida a eles. "Não é só o 

visual deles que é importante, mas também quem 
eles são", afirma Matt. "As características únicas de 
cada um e seus maus hábitos - tudo importa. São 
detalhes aparentemente insignificantes que, 
juntos, mostram de onde o personagem veio." 

Matt conta que seus personagens 
costumam ser feios por conta de suas inspirações: 
"Sempre gostei dos closes do desenho Ren & 
Stimpy, que mostravam os cílios sujos e as 
verrugas dos personagens. 0 belo provavelmente 
vende mais, mas o feio é muito mais divertido de 
desenhar. Meus personagens muitas vezes têm 
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olhos afundados e dentes tortos, dedos ossudos e má 
postura. Na vida real, as pessoas com cicatrizes e 
rostos cansados são as que têm mais histórias para 
contar". 

Na opinião da ilustradora Bárbara Malagoli, 
ou Baby.C (cargocollective.com/babyc), é preciso 
pensar nos personagens como pessoas de verdade. 
"O que funciona para mim é imaginá-los como pessoas 
que já conheci ou que gostaria de conhecer", diz ela. 
"Assim, as coisas fluem melhor na hora de adicionar 
detalhes e visualizar o personagem por inteiro." 

Bárbara considera importante que as 
pessoas se identifiquem com seus personagens de 
alguma forma. "Eles devem ter uma presença 
perceptível, que faça com que as pessoas adquiram A ut
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SockMonkee 

O ilustrador norte-

americano Chris Sandlin, 

também conhecido como 

SockMonkee, é 

influenciado pelas 

animações dos anos 1940 

e 1950. "Gosto do visual 

orgânico e solto delas", 

explica. Chris começou sua 

carreira desenvolvendo 

projetos para bandas e 

hoje cria personagens para 

grifes alternativas: "Meu 

primeiro personagem foi 

um Frankenstein", conta. 

www.sockmonkee.com 

Pixelkaiju 

Natural de Amersfoort, na 

Holanda, o ilustrador Jordy 

te Braak, ou Pixelkaiju, 

trabalhou por muitos anos 

em agências, criando para 

clientes como Volkswagen, 

Audi e De Bijenkorf antes 

devirarfreelancer."Eu me 

inspiro em personagens 

japoneses, quadrinhos, 

toys e monstros", conta. 

"Para mim, o design de 

personagens consiste em 

usar traços de pessoas 

reais em caricaturas." 

www.pixelkaiju.com 

ChristianZebitz 

"Um bom personagem tem 

de ter profundidade, algo 

que vá além dos detalhes 

superficiais: um brilho no 

olho ou uma tatuagem 

interessante", diz o 

ilustrador Christian Zebitz, 

que já criou um calendário 

assustador para a editora 

Die Gestalten Verlag e 

personagens para a revista 

4Talent, da emissora 
inglesa Channel 4. "Uma 

boa silhueta sempre 

funciona." 

www.zebitz.co.uk A ut
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05 A ilustração 
Playtime, de Hammo, 
mostra a obsessão 
dele por robôs e 
paisagens distópicas. 
Está disponível como 
camiseta e skin para 
iPod, iPhone, iPad e 
notebooks 
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minhas orelhas pequenas. Meus personagens 
costumam aparecer em duplas, isolados do resto do 
mundo.Talvez isso se deva ao fato de eu trabalhar 
sozinho e em casa." 

Não é raro que artistas usem sonhos e 
experiências pessoais como inspiração: "Percebi que 
muitos de meus personagens humanos são versões 
diferentes de mim mesma", conta a ilustradora e 
animadora Jes Hunt (www.jeshunt.co.uk). "Gosto de 
personagens femininas, que passem um pouco de 
melancolia e solidão, mas também gosto de dar toques 
de humor, com expressões faciais divertidas", diz ela. 
"Fotos antigas me dão idéias." 

Em vez de complicar demais o design, Jes 
prefere manter os rostos de seus personagens o mais 
simples possível. Todas as criações da ilustradora têm 
os mesmos traços faciais básicos. "Levo um bom 

certa intimidade e vejam a essência além da 
estética",justifica. 

0 ilustrador Nick Hamilton, também 
conhecido como Hammo (www.thehammo.com), 
considera os detalhes essenciais para comunicar 
personalidade. "0 desenho não precisa ser complexo, 
mas deve ter elementos que pareçam insignificantes, 
como costuras nas roupas." Quando criança, Nick era 
obcecado pelos quadrinhos de Jamie Hewlett e Charles 
Burns. "Meus primeiros personagens tinham olhos 
grandes, redondos e sem pupilas", lembra o ilustrador. 
"Hoje, uso outras formas de olhos e também dou 
pupilas a eles." 

As criações de Nick costumam ser jovens e 
aventureiras, com sardas e dentes separados, vestindo 
shorts e meias, e calçando sapatos desamarrados. 
"Eles também são orelhudos, talvez para compensar A ut
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Os personagens criados 
pela dupla LouLou & 
Tummie para um app de 
realidade aumentada 
seguem o mesmo 
modelo básico, o que 
deu muito espaço para 
customizações 

Os holandeses Laurens 
Schellekens e Chantal 
Knook se conheceram 
na faculdade. Após se 
formarem, começaram 
a trabalhar como 
freelancers sob os 
codinomes LouLou 
lllustration eTummie 
Design, Depois, 
juntaram forças e são 
conhecidos como 
LouLou & Tummie. 
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09-10 Parte de uma 
série de camisetas 
criada para a marca 
La Muerta, a 
personagem Catrine, 
de Twisted Loaf, foi 
inspirada no folclore 
mexicano. 0 esboço 
foi criado para um 
mural desenvolvido 
pelo Dead Sea Mob 
para a 55DSL, e 
funde um deus 
demoníaco a um 
dragão chinês 

12 Os personagens 
Reuben & Lilly foram 
resultado de um 
workshop dado por 
Mister Millerchip na 
Coplestone High 
School."0s 
estudantes criaram 
uma história de dois 
personagens que se 
apaixonam e se 
beijam pela primeira 
vez no baile de 
formatura", explica o 
ilustrador 

à anúncios que vendem produtos com gente 
impossivelmente bonita. Por isso, gosto de explorar o 
belo dentro da fera", justifica o ilustrador, que, talvez não 
tão coincidentemente, mora perto de um cemitério. 
"Quanto mais personagens desenho, mais vejo que são 
pessoas que eu gostaria de ser, têm as tatuagens que 
eu gostaria de ter, ou namoram garotas nas quais 
gostaria de dar uns amassos..." 

Apesar de o feio e o sinistro alimentarem a 
imaginação de muitos artistas, o casal de ilustradores 
holandeses LouLou &Tummie (www.loulouandtummie. 
com) tem orgulho de levantar a bandeira do time das 
criaturas fofinhas."Todos os nossos personagens são 
ingênuos, e quase nunca desenhamos personagens 
bravos", conta LouLou, pseudônimo de Laurens 
Schellekens. "Muitos têm um olhar bobo ou um sorriso 
simpático.Também gostamos de sardas." Formas 
geométricas, robôs e monstros são comuns nos 
trabalhos da dupla, e esse estilo já conquistou marcas 
como Vodafone e IBM. 

tempo para reduzir meus personagens aos ingredientes mais 
essenciais", conta. "Sempre uso semicírculos escuros para criar os olhos, 
pois gosto de como dão anonimato aos personagens." 

0 ilustradorTom Havey, ou Twisted Loaf (www.twistedloaf.com), 
mora em Londres e tem em sua lista de clientes Red Buli e BBC. Sua rota 

diária pelo metrô da cidade rende 
muitas idéias."Londres está repleta 
de caricaturas", acredita o ilustrador. 
"Temos as melhores e as piores 
tendências de moda, e, com isso, é 
fácil ficar inspirado. Para mim, os 
personagens têm de viver e respirar. 
Quero ser amigo de todo mundo que 
já desenhei." 

Assim como Matt 
Macabre,Tom vê muito mais graça 
no lado escuro da força, o que fica 
claro em seu trabalho como um dos 
membros do "coletivo de terror"The 
Dead Sea Mob. "Tenho uma aversão A ut
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Bárbara Malagoli, também conhecida como Baby.C, é 
ilustradora, tem 22 anos, nasceu em Santos, litoral de São 
Paulo e já fez trabalhos para as revistas Biolab, Gloss e 
Capricho. Para ela, cada artista tem sua própria maneira 
de criar, e isso depende da personalidade e da vida da 
pessoa. "Quando desenho meus personagens, eu me 
divirto imaginando-os como membros de uma gangue, e 
crio histórias para eles em minha cabeça", conta Bárbara. 
"Se eu fosse um de meus personagens, seria o mais 
'arco-íris' de todos: uma mistura de princesa, unicórnio e 
glitter, só que com um péssimo temperamento." 

Este desenho faz 
parte de um teste 
de estampa para 
a marca infantil 
PUC."É uma árvore 
genealógica de uma 
família de ursos 
com três irmãos" 

Estampa para 
produtos da Capricho. 
"Imaginei este 
casal de cupcakes 
superfofos, 
gostosinhos e 
inocentes. Eles são 
só amigos,hein?", 
avisa Bárbara 

O personagem Lobo 
Cordeiro foi criado 
por Bárbara com 
base na expressão 
popular"lobo em 
pele de cordeiro". "Ele 
tem uma aparência 
bonitinha e cheia 
de elementos fofos, 
mas, se olhar melhor, 
encontra alguns 
elementos mais 
perversos." 

Este "casal safadinho" 
de cachorros.de 
acordo com Bárbara 
Malagoli. foi criado 
para um ftyer de 
uma festa junina do 
Estúdio Colletivo de 
Design. "Como era 
livre,fiz do jeito mais 
escrachado e divertido 
possível", conta A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.



13-14 Dois 
personagens surreais 
da exposição Dooom 
3.0, realizada por 
Matthew the Horse 
eJon Boam na 
galeria Nobrow. 
"Criamos um mundo 
pós-apocalíptico, no 
qual os sobreviventes 
fazem de tudo para 
sobreviver", conta 
Matthew 

15 A ilustração Smell 
the Web, criada por 
Matthewthe Horse. 
"Este cara adora 
blogs de design, e o 
que está lendo no 
momento é tão bom 
que ele tem ondas de 
euforia sexual. É um 
idiota", esclarece o 
ilustrador."Meu traço 
é enérgico e 
confiante, mas um 
pouco ingênioe 
desajeitado" 

16 Esboço inicial do 
projeto de Matthew 
the Horse para a 
revista infantil 
Anorak. "Eles me 
deram uma lista de 
títulos formados por 
uma única palavra, 
eu escolhi 'scared' 
[assustado], porque 
me dava uma boa 
desculpa para 
desenhar monstros", 
brinca. "Queria que 
fossem bobos, 
simpáticos e 
assustadores" 

-> A inspiração da dupla vem de todo canto. "Somos influenciados 
por outros artistas, brinquedos velhos, livros antigos e tranqueiras que 
encontramos nas ruas",dizTummie,ouChantal Knook."Gostamos de criar 
personagens bobos, com quantidades variadas de olhos e cara de idiota." 

A simplicidade é crucial para o LouLou &Tummie, que gosta das 
restrições impostas pelo estilo 
básico de suas ilustrações. 
"Costumávamos criar imagens 
cheias de gradientes, mas parecia 
que estávamos trapaceando", 
lembra Tummie. "Aplicar gradientes 
é um jeito fácil de intensificar uma 
ilustração. Sem eles, temos de 
pensar em cores e formas que 
façam o desenho chamar atenção. É 
mais desafiador trabalhar sem 
detalhes e, ainda assim, dar a 
mesma intensidade às peças e 
contar a mesma história." 

De acordo com grande 
parte dos profissionais, as 

preferências estilísticas dos clientes dependem do 
projeto. "Os personagens que acabei de criar para a 
agência Creative Spark são alegres e no estilo cartoon. 
Já os que desenhei para a TBWA eram mais sinistros e 
realistas", conta Nick Hammilton. Para Bárbara 
Malagoli, há uma aceitação maior de personagens 
bizarros e fora dos padrões estéticos: "Geralmente, os 
clientes definem os elementos e o teor de humor que o 
personagem deve ter, mas o estilo fica bem livre e toma 
forma durante o processo de criação". 

Bruna Zanardo (www.brunazanardo.com), 
ilustradora, gosta de desenhar personagens de forma 
livre. "Sempre sai uma mulher", comenta ela, que diz 
usar como influência tudo o que acontece à sua volta, 
da música que está ouvindo a seus sentimentos no 
momento. "Fui uma adolescente que colecionou Blythes 
e bugigangas japonesas. Acho que esses interesses 
também me influenciaram." 

Para a ilustradora, clientes que dão pouca 
liberdade ao artista impedem que ele experimente 
coisas diferentes. "As personagens que crio são A ut
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Passo 2 
Satisfeita com os esboços, Jes começou 

a refiná-los e os contornou com canetas 

fineliner, pincéis e t inta."Depois,foi só 

escanear os desenhos, contorná-los no 

Illustrator, colorir tudo e aplicar 

sombreamento, para deixá-los mais 

físicos", conta a ilustradora. "Tenho uma 

biblioteca de texturas escaneadas que 

uso em meus projetos." 

Passo 3 
"Decidi usar uma paleta de cor quente e 

retrô, como referência aos pôsteres de 

informação pública dos anos 1950", 

explica Jes. "Depois, combinei os 

componentes em um pôster. Levei uns 

dois dias para terminar tudo." 

Passo 1 
Jes conta que, para que o design do Gripe ficasse perfeito, 

foi preciso achar a expressão facial certa e usar uma boa 

dose de sordidez. "Tentei criar aquela cara de amizade falsa, 

que precede um comentário rancoroso disfarçado de 

brincadeira", explica a ilustradora. "Costumo imitar as 

expressões faciais para deixá-las do jeito que quero. Ainda 

bem que trabalho sozinha, aí ninguém me vê fazendo caras 

e bocas para o nada." 

Jes Hunt pode 
ser encontrada em 
seu escritório em 
Brighton,na 
Inglaterra, 
normalmente 
fuçando em um mar 
de papéis de seu 
sketchbook. 
Especializada em 
ilustração editorial, 
já fez trabalhos para 
Stronger. Mrenaltn 
e Nem Empress. 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 49, p. 40-49, set. 2011.




