
Um pioneiro da animação digital 
 
John Lasseter é o Walt Disney do século 21. Diretor de Toy Story 1 e 2 e Vida de Inseto, e 
executivo à frente da Pixar - a bem-sucedida produtora de animação - Lasseter tem sido um 
pioneiro da animação digital desde os seus primórdios. Entretanto, ele atribui o sucesso da Pixar 
ao fato de nunca ter esquecido que o público vai ao cinema por causa das histórias, não dos 
efeitos especiais. "Ninguém sai de um filme e diz: "Uau, essa tecnologia foi incrível", afirma 
Lasseter. "Pessoalmente, eu gosto de filmes que me fazem chorar, porque eles acessam uma 
emoção real." O filme mais recente de Lasseter é Carros, a saga de Relâmpago McQueen, um 
carro de corrida estreante e cheio de gás que está a caminho de uma corrida importante do 
campeonato e acaba enrolado na sonolenta cidade californiana de Radiator Springs. A seguir, a 
entrevista exclusiva com o humorado Lasseter, pouco depois de assumir o cargo de presidente 
executivo de criação, após a incorporação da Pixar pela Walt Disney Co. 
 
Jornal do Commercio - Você já filmou monstros e brinquedos. De onde surgiu a idéia de fazer um 
filme com carros?  
JOHN LASSETER - O ponto de partida foi a minha paixão por carros. Quando eu era garoto, meu 
pai era gerente de peças de uma concessionária de automóveis em Los Angeles e, por isso, eu 
cresci trabalhando, nos finais de semana e nos verões, no departamento de peças de uma 
concessionária Chevrolet. Carros como Corvettes e Camaros estavam no auge naquela época. 
Todos aqueles muscle cars americanos chegavam e eu achava tudo incrível. 
 
Então, você quis voltar aos seus tempos de juventude?  
- Não exatamente (risos). Entretanto, depois que terminei Toy Story 2 - no verão de 2000, eu 
acho - minha mulher e eu compramos um trailer e saímos numa viagem de dois meses com 
nossos quatro garotos. Nosso único plano era molhar os pés no Oceano Pacífico e pegar a estrada 
rumo à Costa Leste do país. Todos os nossos amigos disseram que nós íamos acabar nos 
matando, mas aconteceu exatamente o oposto: a nossa família ficou ainda mais unida. Então, na 
volta, eu vi que queria fazer um filme sobre o que eu havia aprendido naquela viagem: a família e 
os amigos são o que mais importa, e a viagem já é a própria recompensa da vida. 
 
Essa é, em sua opinião, a mensagem de Carros?  
- Acima de tudo, o filme é muito alegre, colorido e divertido, mas também é, claro, uma história 
comovente que fala que a viagem é o mais importante na vida. Não é chegar ao destino, é prestar 
atenção ao aqui e agora. 
 
E quanto àquelas pessoas que não ligam muito para carros. Elas também vão gostar do filme?  
- Eu admito que sou louco por carros. Quero dizer, adoro tudo que se refere a eles, mas minha 
mulher, Nancy, não é como eu, e tinha me alertado de início. Ela disse: "É bom você dar um jeito 
de fazer um filme que seja para todo mundo que não é louco por carros, como eu mesma. Gente 
que só quer que os carros vão de um lugar ao outro sem enguiçar." Para ser sincero, eu nem 
acreditava que esse tipo de gente existia (gargalhadas), mas aí criamos "o fator Nancy", que 
basicamente significa que o filme seja divertido para todo mundo. Por outro lado, para aqueles 
que são fãs de carros, nós dedicamos a maior atenção aos mínimos detalhes para garantir que 
todos estejam corretos. 
 
Pensando nos seus filmes anteriores, brinquedos e monstros realmente se prestaram bem a 
personagens animados. Já carros não parecem uma escolha tão óbvia.  
 
- Você tem razão, eles são complicados. Quero dizer, quando a gente olha para um carro, vê de 
imediato que os olhos são, na verdade, os faróis, mas nós sabíamos que isso não funcionaria no 
nosso caso. Então, decidimos pôr os olhos no pára-brisa, transformando o carro todo na cabeça 
do personagem, que se move sobre as quatro rodas como se fosse um animal quadrúpede. Desse 
modo, o capô se torna o nariz e descendo pela grade dianteira até o pára-choque temos a boca. 



Isso torna o carro mais divertido e dá ao animador mais oportunidades de usar as rodas como 
mãos e pernas. 
 
Mas eles ainda precisam se parecer com carros, não é?  
- Esse era o nosso desafio. Nós sabíamos que a animação digital poderia criar reflexos nas peças 
cromadas, que a pintura metálica ficaria linda, que as borrachas ficariam demais e os pára-brisas 
pareceriam de vidro. Mas nós queríamos que quando os carros se movimentassem, sua carroceria 
não se dobrasse feito borracha. As rodas podem até se esmagar e comprimir, porque os pneus 
realmente se comprimem quando sobem numa calçada, e já estamos acostumados a ver isso. Só 
que nós também desenvolvemos um sistema para que quando o carro passe por uma estrada 
esburacada, a carroceria permaneça rígida, mas também se mova com o impacto e a dinâmica 
real da situação. Foi bastante complicado. 
 
E todos os carros são baseados em carros reais, não são?  
- São. Eu queria ter no filme carros de modelos reais. Eu não queria um mundo de carros 
genéricos. Por exemplo, com o protagonista Doc Hudson, eu queria um carro que os fãs de 
automobilismo vissem e dissessem, "Caramba! É um Hudson Hornet 51!". E nós reproduzimos 
todos os detalhes com perfeição. Quero dizer, até a cor da pintura é no tom Hudson 51 que foi 
usado para pintar os Hornets naquele ano. Quanto ao som, nosso engenheiro de som procurou 
colecionadores e gravou o ronco dos motores de Hudsons de verdade para o personagem Doc.  
 
 
Parece que a cada novo lançamento da Pixar vocês criam uma nova ferramenta ou tecnologia de 
animação digital. Quais foram as maiores inovações em Carros?  
 
- Na Pixar, nós inventamos grande parte da animação digital, é claro, e eu sempre adorei 
trabalhar para uma empresa pioneira, que torna qualquer coisa possível. Não que tudo seja 
possível. A animação digital é boa para certas coisas, e tem grandes dificuldades em outras. Ela 
entende seus limites e o que nós podemos fazer é escolher materiais que sejam adequados para o 
meio. Também é importante que a gente reconheça ainda nas fases preliminares da história 
aquilo que nós não sabemos fazer, e comece a correr atrás. No caso de Carros, foi o nível de 
detalhamento. 
 
Então, não se trata de exibir uma novidade na tecnologia da animação unicamente para 
impressionar?  
 
- Nós sempre partimos da história e depois descobrimos do que ela irá precisar. Em Mostros S.A. 
(Monsters Inc.) tínhamos personagens peludos. Em Os Incríveis (The Incredibles), (do qual 
Lasseter foi produtor executivo), tínhamos pessoas realizando proezas incríveis. Neste filme, por 
exemplo, percebemos que precisávamos de detalhes reais e precisos na criação de uma boa 
cenografia. Quando pegamos a estrada para pesquisar sobre a Rota 66, que é uma das rodovias 
mais famosas da América, a primeira coisa que me impressionou foi como estavam abandonadas 
as cidadezinhas às suas margens. A pintura das edificações era desbotada e descascada, havia 
rachaduras na pista por onde antes circulavam os carros. A grama tinha parado de crescer. E 
havia várias camadas de poeira e sujeira nas janelas. Eu sabia que nós precisávamos reproduzir 
esse tipo de detalhe e que seria muito difícil chegarmos a um resultado convincente no 
computador. O computador "gosta" de tudo perfeito. Ele é ótimo para traçar linhas retas e limpas, 
e formas geométricas, mas quando precisamos extrapolar um pouco - quando queremos poeira, 
detalhes ou rachaduras - tudo se torna mais complexo e um enorme desafio. 
 
Você nunca fica tentado a dar um jeitinho qualquer para economizar tempo e dinheiro?  
- Não, porque eu gosto de colocar os espectadores numa situação em que eles ficam sentados nos 
cinemas, pensando: "Eu sei que nada disso é real, mas, cara, parece de verdade". 
 
 



Por fim, qual é o carro que o diretor de Carros dirige?  
- Eu tenho um Jaguar XK 120 1952, que eu considero um dos carros mais bonitos já fabricados, 
mas meu carro americano favorito talvez seja a Corvette Chevrolet 1957. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24 e 25 jun. 2006, Artes e Espetáculos, p. 
C-2. 


