
A plateia do cinema estava lota-
da. Mas, durante 1h30, o telão
não exibiu um único filme. Pe-
lo menos, não por completo.
Em vez disso, foram projeta-
dos os famosos personagens
de Ennio Torresan, escritor,
criador e diretor da Drea-
mWorks. Ele, que um dia deu
vida ao leão Alex do filme Ma-
dagascar, ao urso Po do Kung
Fu Panda e ao Bob Esponja, vol-
tou a desenhá-los naquela ses-
são. Em poucos minutos, ele
refez os traços dos persona-
gens com uma caneta especial
em uma mesa digitalizadora —
enquanto isso, a imagem era
prontamente projetada na tela
do cinema.

Torresan não é famoso como
os seus filmes. Poucas pessoas
sabem, por exemplo, que ele é
brasileiro e formado em belas ar-
tes pela Academia de Belas Ar-
tes do Rio de Janeiro. “Sempre
achei que seria pintor”, diz, lo-
go após a apresentação em São
Paulo. Mas a habilidade manual
fez com que ele não ficasse res-
trito à tela presa ao cavalete.
Além de quadros e desenhos ani-
mados para televisão e cinema,
ele escreve histórias em quadri-
nhos e é escultor.

Cada área em que atua pos-
sui características específicas.
No caso das histórias para tele-
visão, mais especificamente
Bob Esponja, os desenhos
eram feitos por ele e sua equi-
pe em apenas uma semana.
“Era como se fossem rabiscos
rápidos”, conta. Os 11 minu-
tos de cada episódio represen-
tavam 300 páginas ou 900 de-
senhos. “Depois disso, demo-
rávamos três semanas só para
‘limpá-los’ e deixá-los com o
formato ideal.” Ele lembra
que o roteiro vinha pronto e
as vozes dos atores que inter-
pretavam os personagens já es-
tavam gravadas.

Já na DreamWorks, cada par-
tezinha do filme é feita por uma
área específica e todas se entre-
laçam. Tanto é que é comum o
roteiro ser modificado por cau-
sa do desenho. “A gente fala
‘olha, fica melhor se fizermos
assim’. O roteirista concorda e
muda, mas só ele que ganha o
Oscar”, brinca.

Para se ter uma ideia da di-
mensão do que é fazer um lon-
ga de desenho animado, o de-
partamento de personagens
cria, em média, 5 mil desenhos
de um único personagem. “Pri-
meiro, eles fazem uma forma
abstrata de um vilão ou moci-
nha e depois decidem quem
são.” Ele conta ainda que há
um departamento só para cui-
dar das imagens em 3D e outro
para fazer modelos reais dos
personagens. “Às vezes, acon-
tece de os produtores acharem
que faltam personagens nos fil-
mes, aí a gente tem de inventar
outros.” Uma criação de Torre-
san que foi barrada pelo estú-
dio foi o vilão “Ironing Man” —
que possui um ferro de passar
roupa no lugar da cabeça e tem
nas mãos um cabide —, clara-
mente uma brincadeira com o
Homem de Ferro, da Marvel.

Durante a apresentação para
a plateia de estudantes e desig-
ners no cinema em São Paulo,
Torresan decide mostrar como
ele apresenta o “story board”,
no estúdio. Ele desenha no Pho-
toshop os personagens, coloca
cor e fundo e depois o anima
ao redesenhar o personagem
com uma posição levemente di-
ferente da anterior. Quando
muda de uma camada (layer)
para outra, parece que a ima-
gem se moveu, como naqueles
livrinhos que ao passar as fo-
lhas rapidamente parece que
as imagens se mexeram. “A tec-
nologia ajuda bastante a gente
a reduzir o tempo do proces-
so.” Para se ter uma ideia, um
segundo de filme possui 24 qua-
dros (frames).

“Mas a primeira coisa que sem-
pre desenho são os olhos. São
eles que dão o tom do que o dese-
nho está sentindo”, afirma.

Em comum, seja longa ou
curta metragem, há sempre
uma sequência que caracteriza
o filme como ele é. “A gente faz
como um rabisco, mas se man-
tém até o produto final.”

Caracol
O próximo longa assinado por
Torresan se chamará Turbo e se-

rá lançado em 2013. A história é
sobre um caracol de jardim que
sonha correr na corrida de In-
dianápolis, nos Estados Unidos.
Um dia, ele sofre um acidente e
percebe que isso pode aconte-
cer de verdade.

Outro projeto que está no for-
no é um filme que Torresan vai
fazer em parceria com o Otto
Desenhos Animados, que se cha-
mará “Fuga em Ré Menor para
para Kraunus e Pletskaya”. Tam-
bém deve sair em 2013. ■

Kung Fu Panda 2
lidera indicações no
Oscar de animação

Jeito brasileiro no mundo do

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

Bob Esponja é o
programa mais visto
da Nickelodeon

O segundo longa da série
dominou as indicações do Annie
Awards, premiação da Associação
Internacional de Filmes de
Animação, que será realizada
em 4 de fevereiro de 2012. No
primeiro filme, Po (Jack Black),
apesar de ser bastante
desajeitado, é escolhido para
cumprir uma antiga profecia.
Ele é treinado pelo mestre
Shifu (Dustin Hoffman).

“

PORTFÓLIODEPRÊMIOSDEANIMAÇÃO

Ennio Torresan, escritor, criador e diretor da DreamWorks, revela detalhes da criação de personagens famosos

Sempre achei
que seria pintor

A primeira coisa
que sempre
desenho são os olhos.
Eles dão o tom
do que o desenho
está sentindo

A tecnologia ajuda
bastante a reduzir
o tempo de fazer
um longa metragem

Ennio Torresan

ECONOMIA CRIATIVA

Bob Esponja é uma série de
televisão americana criada pelo
biólogo marinho e animador
Stephen Hillenburg. O episódio
piloto foi ao ar nos Estados
Unidos em 1º de maio de 1999.
Desde então, já foram produzidas
nove temporadas — no entanto,
os espisódios da mais recente
só vão ao ar no ano que vem.
Com isso, a série ultrapassará
os 200 episódios.

Natália Flach
nflach@brasileconomico.com.br
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SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA

Terceiro longa de
Madagascar chegará aos
cinemas em junho de 2012

QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

Não há mais espaço (nem tempo) para a discussão se o de-
senvolvimento de uma indústria de audiovisual no nosso
país é estratégico. É claro que é. O principal motivo é que
se deve entender o cinema como uma importante expres-
são (e formador) cultural. Os filmes são produtos carrega-
dos e permeados pelos valores simbólicos, estéticos e, fun-
damentalmente, pela memória e história de determinada
sociedade. Nesse sentido, é estratégico que, como num es-
pelho, nós possamos nos ver nas telas, dentro de nossas
múltiplas e diversas identidades culturais. Ponto.

Assumindo essas premissas, uma condição central se
coloca: e a indústria cinematográfica nacional? Há algum
consenso que estamos em um bom momento, dentro do
que se convencionou chamar de "Retomada", movimento
que se desenvolve com uma trajetória positiva desde mea-
dos dos anos de 90. Todavia, é preciso assumir que ainda
estamos há alguma distância de termos uma cadeia do au-
diovisual completamente madura. Em uma pesquisa re-
cente elaborada para a Gerência de Economia Criativa do
SEBRAE/RJ, observamos que mesmo no Rio de Janeiro,
considerado o pólo cinematográfico mais importante do
Brasil, há gargalos na formação e oferta de técnicos e gesto-
res, em atividades específicas de pós-produção.

Um segmento nos pa-
receu mais fragilizado: o
mercado de cinema in-
fantil. Intensivo em mão
de obra especializada co-
mo profissionais de ani-
mação digital e, funda-
mentalmente, em pro-
cessos de finalização, a
produção nacional de ci-
nema infantil encontra-
se em um ambiente de
restrições competitivas.
O resultado é que nossas
crianças são formadas

na produção estrangeira. Logo, acabam por reproduzirem
a cultura e os valores que não são daqui. O problema é
além (não disse maior), que a importante questão da cultu-
ra nacional. Trata-se também de uma questão econômica.

O que começou com os clássicos sucessos da Disney, e
seus poderosos modelos de franquias de licenciamento, o
mercado de hoje ganha uma dimensão expressiva de pro-
dução, propaganda e consumo em escala global. O cine-
ma infantil é um grande mercado, e estratégico para a for-
mação de público para as produções cinematográficas dos
demais segmentos etários. Não por acaso o mercado infan-
til é palco de constantes inovações e transbordamentos
tecnológicos para os demais elos da cadeia como os segui-
dos sucessos de filmes de tecnologia 3D.

Em pesquisa de mestrado de João Batista Melo na Uni-
camp, desde 1908 até 2002, foram produzidos 3.415 lon-
gas-metragens brasileiros, mas apenas 2% destinaram-se
ao público infantil. Isso é grave. Mas, há esperança e duas
organizações que acompanhamos têm se mobilizado para
dar conta desse problema. Uma é a RioFilme, distribuido-
ra da Prefeitura do Rio, que está investindo em filmes de
franquias nacionais de sucesso como o Peixonauta - o Fil-
me (primeira animação 3D brasileira!) e o Amigãozão - o
Filme. Outra iniciativa é desenvolvida pelo Ponto Cine. Lo-
calizado em Guadalupe, Zona Norte do Rio, um dos bair-
ros de menor IDH da cidade, tem por objetivo a formação
de plateia e acesso às exibições cinematográficas. Entre os
seus projetos, destacam-se os de formação de plateia e ca-
pacitação em audiovisual, onde o público infantil tem lu-
gar central. O Ponto Cine é premiado desde 2007 pela An-
cine, como maior exibidor de filmes nacionais.

A mobilização e investimentos em formação técnica,
produção e exibição de filmes infantis do cinema brasilei-
ro são fundamentais para que desde cedo esse público te-
nha um olhar voltado para o nosso cinema. ■

Fotos: divulgação

Inovação em cinema

desenho animado

O terceiro filme da série Madagascar
chegará aos cinemas em junho do ano
que vem. Na nova aventura, Alex (leão),
Marty (zebra), Melman (girafa) e Glória
(hipopótomo fêmea) juntam-se a um
circo na tentativa de retornar a Nova York.
O primeiro longa foi lançado em 2005
e conta a saga dos quatro personagens
que vão parar, por engano, no
país africano que dá nome ao filme.
No elenco, estão comediantes conhecidos
como Ben Stiller e Chris Rock.

O cinema infantil
é estratégico
para a formação
de público para
as produções
cinematográficas
dos demais
segmentos etários

Rodrigo Carvalho
Coordenador do Núcleo de
Economia Criativa da ESPM-RJ

como Bob Esponja e o leão Alex, de Madagascar

A virada na carreira de Ennio Tor-
resan foi o curta “El Macho”, fil-
mado em 5 mm. “Hebert Viana,
do Paralamas, fez a música de gra-
ça”, diz. E foi assim que ele ga-
nhou os seus primeiros prêmios.
“Mandei o desenho para a Ingla-
terra, enquanto esperava uma res-

posta da Globo para ser desenhis-
ta de vinhetas. Saí do país e vende-
ram a ideia para a HBO. Foi sorte.”

Em muitos de seus trabalhos,
ele aparece, como no sarcasmo e
neurose dos personagens de Ma-
dagascar e Bob Esponja, ou no de-
senho do “Guy from Ipanema”.

“Fazer história é desafiante, por-
que ela nunca está certa. Tem de
ser criativo e assim você se desco-
bre”, diz e acrescenta que há espa-
ço para o estilo brasileiro, apesar
de não ter muita abertura nos es-
túdios hollywoodianos, devido ao
“timing” do humor americano. ■

Virada da carreira veio com filme brasileiro
TRAJETÓRIA PROFISSIONAL

Torresan:háespaçoparaos
desenhosbrasileiros
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