
O palhaço Tickle e a filha Joio: programa feito especialmente para o público pré-escolar mostra como a televisão

A MAGIA DO STOP
Mesmo com o avanço dos computadores, a técnica do quadro-a-quadro ainda sobrevive na TV como nc

Omundo da animação
passou por uma gran-

de virada de mesa depois
que filmes como Toy Story,
Shrek e Procurando Nemo
invadiram os cinemas e
deixaram os chamados de-
senhos tradicionais comen-
do poeira nas bilheterias
mundiais. Será que o futuro
se tornaria exclusivamente
digital? É por isso que não
deixa de surpreender como
antigas técnicas sobrevivem
nos dias de hoje. Basta uma
boa "zapeada" nos canais
por assinatura especializa-
dos no género para encon-

trar coisas diferentes.
O melhor exemplo de

longevidade é o stop motion,
também conhecido como
animação quadro-a-quadro.
Considerado como o primei-
ro "efeito especial" que surgiu
nos cinemas, o stop motion
começou a chamar a atenção
já na década de 30 (com a
primeira versão de King Kong,
por exemplo) e ainda hoje
mantém o charme intacto -
basta conferir Fuga das Gali-
nhas, que rendeu uma fortuna
nos cinemas há alguns anos.
A técnica consagrou nomes
como Willis O'Brien (de King

Kong) e Ray Harryhausen (da
série Sinbad e também de A
Fúria de Titãs), que viraram re-
ferências obrigatórias.

O CIRCO DE JOJO
O Disney Channel deve

trazer em breve para o Brasil
a série animada JoJo 's Circus
(ainda sem título em portu-
guês), criada para a garotada
em fase pré-escolar e que usa
o stop motion. Nos Estados
Unidos, o programa está en-
trando em sua segunda tem-
porada. A personagem-títu-
lo, Jojo, é uma simpática ga-
rota de seis anos que vive em

um lugar chamado Circus-
town ao lado do pai, o palha-
ço Tickle, e de outras figuras
curiosas. Ela interage com o
público e as histórias são bas-
tante didáticas, geralmente
explorando jogos e ativida-
des com movimento. "A ideia
no começo era produzir a sé-
rie em animação tradicio-
nal. A Disney, entretanto,
queria algo que deixasse os
jovens mais empolgado
e que parecesse mais real",
revela Tim Snyder, diretor
de animação do pro-
grama e que conversou com
SET nos estúdios da Disney,
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em Los Angeles. "Eu acho que
as crianças menores não sa-
bem exatamente a diferença
entre animação stop motion,
digital, tradicional ou mesmo
de fantoche. Mas existe certa
magia no estilo quadro-a-
quadro, porque você percebe
que são reais e estão em movi-
mento", completa.

Os bonecos são feitos de
látex, plástico e silicone por
cima de um esqueleto de me-
tal. Só as bocas são aplicadas
depois, digitalmente, para me-
lhor sincronizar as falas. Mas
existem personagens que têm
bocas que precisam ser movi-

mentadas durante a animação
- o que chega a demorar algu-
mas horas para produzir me-
ros dois segundos de filmagem.
"O maior problema é quando
se tem uma cena com vários
personagens. Geralmente você
tem um único animador traba-
lhando em cada tomada, e ele
fica responsável pelo movi-
mento de todos os bonecos",
revela Snyder, que há dez anos
trabalha com a técnica qua-
dro-a-quadro. Jojo's Circus é
uma boa opção para a garota-
da, e também para os pais. Afi-
nal, não é nada fácil achar vida
inteligente na TV.

MOTION
Inédito Jojo's Circus da Disney. Por Ricardo Matsumoto
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