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RESUMO 

 

Este trabalho pretende analisar comparativamente alguns aspectos de Mise-en-scène de três 

animações nacionais contemporâneas realizadas com o foco na temática nordestina: “Até o 

sol raiá” (Dir.: Fernando Jorge e Leanndro Amorim, 2007), “Josué e o Pé de macaxeira” (Dir.: 

Diogo Viegas, 2009) e “Three Little Birds” (Dir.: Lula Buarque e Fábio Soares, 2003). 

(Mediante a massificação da cultura euro-americana através de suas animações disseminadas 

pela indústria cultural, temos incorporado padrões técnicos e estilísticos saturados por meio de 

técnicas de produção, design de personagens, gags e montagem cinematográfica. Os curtas-

metragens analisados neste trabalho apresentam a personagem do fora da lei e do trabalhador 

rural, característicos do cinema nacional contemporâneo, conhecidos como a figura do 

cangaceiro e do sertanejo folclórico, e toda uma poética expressa através da representação de 

costumes, crenças e manifestações artístico-culturais explorados na visualidade de elementos 

cenográficos e do figurino. Buscaremos compreender quais significações são desdobradas por 

estes desenhos animados que, de certa forma, não apenas incorporam os paradigmas da 

animação globalizada, mas principalmente, os “retemperam” no contexto social regional, 

evidenciando nossos problemas políticos e sociais, valores, emoções, expressão artística e 

poética. 

 
Palavras-chave: Animação brasileira. Arte. Cenário nordestino. Cinema. Design. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
This paper aims at analyzying comparatively some aspects of the Mise-en-scène in three 

contemporaneous national animations focused on the Northesstern theme: "Até o Sol Raiá" 

(Dir.: Fernando Jorge e Leanndro Amorim, 2007), "Josué e o pé de macaxeira" (Dir.: Diogo 

Viegas, 2009) and "Three little birds" (Dir.: Lula Buarque e Fábio Soares, 2003). Through the 

Mass media distribution of Euro-American culture animations disseminated through its 

cultural industry, we have incorporated technical And stylistic standards saturated By means 

of production techniques, character design, gags and film editing. The short movies analyzed 

in this paper show the character of the outlaw and rural workers, Featured in of the 

contemporary film industry, known as the figure of the Cangaceiro and Countryside folklore, 

and a Whole poetics expressed through the representation of habits customs, beliefs and 

artistic-cultural manifestations explored in the visual elements of scenography and costumes. 

Through an analysis of its formal elements and narrative resources, we seek to understand 

what meanings are deployed by these animations that somehow not only incorporate into Its 

creative process the hegemonic paradigms of global animation, but mainly the "season" the 

social regional context, highlighting our political and social problems, values, emotions, 

artistic expression and poetic. 

 
Keywords: Brazilian animation. Art. Northeastern scene. Movie. Design. 
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INTRODUÇÃO 

 

O título deste trabalho remete poeticamente à síntese dos enredos das animações 

analisadas: o “Último suspiro de Lampião”, que reconstitui um trecho de acontecimento da 

vida do Severino de Aracaju e seu bando; “Devaneios da estiagem”, que retrata a vida do 

sertanejo mediante as secas da região da caatinga; e o “Conto do pé de feijão”, uma adaptação 

do conto inglês “João e o pé de feijão”. Nestas três obras audiovisuais nacionais fizemos uma 

leitura interpretativa quanto a alguns aspectos de mise en scène1, especificamente: o design 

dos personagens, a cenografia e os elementos estratégicos narrativos.     

Durante a observação destes aspectos compositivos, notamos que não apenas estas 

animações, mas nos últimos dez anos, a influência da cultura pop norte-americana, europeia e 

nipônica tem atingido nossas produções de forma a incorporar seus padrões técnicos e 

estilísticos visuais, comprovando na forma dominante e oligopólica euro-americana, a 

contaminação da imaginação do espectador/realizador nos países do Terceiro Mundo. Eis um 

fenômeno da globalização que proporcionou uma “espectatorialidade colonizada”, termo 

denominado por Robert Stam e Ellia Shoat, o qual explica que "a realidade atual da 

distribuição global de poder ainda tende a fazer dos países de Primeiro Mundo os 

transmissores culturais e a reduzir a maioria dos países de Terceiro Mundo à condição de 

receptores" (STAM; SHOAT, 2005, p. 396). Isto significa que o contexto colonial de 

recepção modifica o processo mesmo de identificação, causando até uma crise de identidade.  

Esta crise de identidade tem estimulado o sujeito colonizado a internalizar a Europa e 

os EUA como um ego ideal. É o exemplo citado por Stam e Shoat, no qual o teórico Gerima 

recorda da crise de identidade provocada numa criança etíope ao aplaudir o protagonista do 

filme “Tarzan” por limpar o “continente negro” de seus habitantes (Ibid., 2005, p. 401).  

Os atos de “heroísmo” destes personagens norte-americanos, os repetitivos roteiros 

falando sobre “vencedores” da história, os clichês, o american lifestyle e os extravagantes 

combates coreografados dos animês nipônicos, têm penetrado nas telas de cinema e 

televisores através de padrões técnicos e estilos visuais hegemônicos. 

Estes padrões visuais adotados no cinema dominante colaboram ainda mais para que 

esta espectatorialidade midiática tenha um complexo impacto sobre a identidade nacional. 

Veremos que estes padrões se dividem em: técnica 3D - como modelo de produção nos 

estúdios, iniciado na primeira metade dos anos 90 com o estúdio Pixar (EUA); tradicional 

                                                
1 Palavra originada do francês, que significa "colocado em cena", refere-se aos aspectos de design de um filme 
antes de sua filmagem: composição, figurino, cenografia, iluminação e atuação, dentre outros. 



14 
 

técnica 2D - obsoleta no cinema ocidental, mas predominante no oriente; hiper-realismo - nos 

cenários e personagens, uma tendência criada pelos estúdios Walt Disney a partir da década 

de 30; o estilo visual do cartoon televisivo - influenciado pelas vanguardas modernistas no 

estúdio UPA (EUA), por volta da década de 40; e o animê japonês - com sua influente 

visualidade ideogramática, disseminada pelos principais estúdios japoneses: Ghibli e Toei 

Animation. 

Tais padrões enquadram-se, segundo o teórico Paul Wells2, como uma categoria 

denominada “animação ortodoxa”, a qual apresenta as seguintes características: ausência do 

artista, unidade de estilo, uso da forma narrativa, linearidade específica e dinâmicas de 

diálogo (WELLS, 1998). O autor contrapõe esta categoria à outra denominada “animação 

experimental”, a qual apresenta como características: presença do artista, multiplicidade de 

estilos, uso da forma interpretativa, não linearidade, dinâmicas de musicalidade e o fato de 

estar fora do contexto de produção em massa (idem., 1998). Estas duas categorias 

correspondem assim à polaridade entre o cinema industrial e o cinema independente, onde o 

primeiro tem transformado os espectadores em consumidores atomizados3 por estes 

“produtos” crossmedia, e o segundo, tem se limitado à veiculação nos circuitos de festivais de 

cinema, sendo viabilizados através de concursos governamentais de fomento à cultura. 

O curta-metragem “Até o sol raiá” (PE), produzido em 2007, por Fernando Jorge e 

Leanndro Amorim, foi realizado com o apoio da Funcultura Pernambuco (Fundo 

Pernambucano de Incentivo à Cultura) e do concurso de incentivo ao audiovisual Ary Severo 

e Firmo Neto, exibido nos festivais nacionais de cinema. Da mesma forma, o curta-metragem 

“Josué e o pé de macaxeira” (RJ), produzido em 2009 por Diogo Viegas, foi financiado pelo 

edital cultural da Petrobras, exibido em festivais. Já o videoclipe “Three little birds” (RJ/SP), 

produzido em 2003 pela parceria dos estúdios Conspiração, Consequência e Seagulls Fly, teve 

sua veiculação através das emissoras de televisão, a exemplo da MTV, certamente uma maior 

disseminação. 

Estes filmes, veiculados em mídias distintas (televisão e festivais de cinema), exibem a 

representação folclórica regional por meio da musicalidade de ritmos oriundos de uma mescla 

de diversas descendências, prosa repentista, e estilos visuais herdados da arte naiff, do 

artesanato do mestre Vitalino e do cangaço. 

                                                
2 Professor e Diretor do curso superior de animação da Loughborough University, Reino Unido. Autor de livros 
que teorizam o aparato textual da animação, a exemplo da obra “Understanding Animation”; e a mais nova obra 
traduzida para o português: Desenho para animação (Drawing for animation). 
3 STAM, Robert. Teoria do cinema e espectatorialidade na era dos pós. Trad. Fernando Mascarello. In: RAMOS, 
Fernão (Org.) Teoria contemporânea do cinema. v. 1. São Paulo: Editora SENAC, 2005. p.393-424. 
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Apontam para reflexões acerca da sobrevivência na região da caatinga, a esperança por 

terras férteis, a fé na profecia do Antônio Conselheiro de que “o sertão vai virar mar” e a 

fartura no sertão, onde trata-se de uma representação de um Nordeste Literário/Ficcional, que 

de fato existe, mas que foi remodelado, exagerado e dramatizado por escritores, músicos, 

pintores e cineastas nacionais. Também conhecemos um “Nordeste Real”, que expõe 

fragmentos da história do irredentismo brasileiro, mostrando a caracterização do cangaço 

deixado pelo fora da lei ou herói Lampião; a memória da cultura regional; o conforto das 

casinhas do interior; a culinária regional; e o resgate dos ritmos nativos como o baião, o xote e 

o xaxado.  

Algo que também nos motivou à execução desta pesquisa foi, quando, a partir de um 

levantamento bibliográfico, de dados do site “Acadêmicos da Animação”4 e da ABCA5 

(Associação Brasileira de Cinema de Animação), constatamos a inexistência de temas 

abordando o nordeste nos desenhos animados nacionais, tendo em vista que há uma volumosa 

produção relacionando o nordeste no cinema live action. Observamos que, desde a década de 

70 até a atualidade, as pesquisas acadêmicas sobre animações no Brasil tiveram como foco 

estudos sobre o público-alvo infantil, comunicação e semiótica, história, técnica, computação 

gráfica e estética (Fig.1). Houve um crescimento considerável nesta produção a partir do 

século XXI, talvez por conta do crescimento de novos núcleos de pesquisa em animação e 

também dos cursos superiores em faculdades particulares e universidades. 

A escassez bibliográfica acerca da história da animação nacional também nos motivou 

à pesquisa. Para se ter ideia, existe apenas um livro intitulado “A experiência brasileira no 

cinema de animação”, de Antônio Moreno, publicado em 1978. De lá para cá não temos 

nenhum livro registrando as produções até a atualidade.  

Hoje, há certa preocupação com a memória da animação nacional. Quando 

observamos a iniciativa da ABCA em resgatar esta história de nossas produções; também pelo 

site “Quadro a Quadro”6, um trabalho realizado no curso de Cinema de Animação e Artes 

Digitais da UFMG, orientado pelo professor Heitor Capuzzo; e também pelo N.A.D.A 

(Núcleo de Arte Digital e Animação PUC-Rio), coordenado pela professora Cláudia Bolshaw; 

percebemos que felizmente despertou-se um interesse na pesquisa sobre nossa história.  

Mediante a carência acerca da memória da animação nacional, e deste momento 

importante em que vive a pesquisa acadêmica sobre desenhos animados no Brasil, no papel de 
                                                
4 Disponível em: <http://www.quadrovermelho.com.br/academicosdaanimacao/archive.aspx#2D>. Acesso em: 
04 mar. 2013 
5 Disponível em: < http://www.abca.org.br/?page_id=900>. Acesso em: 04 mar. 2013 
6 Disponível em: < http://www.eba.ufmg.br/midiaarte/quadroaquadro/>. Acesso em: 04 mar. 2013 
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pesquisador, nos vemos na obrigação de aprofundar aspectos que não foram tão trabalhados 

até então, e que podem somar nesta construção de saber.  

 
Figura 1: Sobre a pesquisa acadêmica no Brasil sobre animação  

 
Fonte: Gráfico criado pelo autor. Dados consultados em Acadêmicos da Animação; ABCA. 

 

 A partir desse levantamento, buscamos instigar a pesquisa sobre a história, teoria e 

processos de criação na arte produzida em solo nacional. Realizamos então uma pesquisa 

exploratória7 e o nosso ponto central delimitou-se na observação das três animações 

selecionadas, cuja “análise da linguagem visual [...] deve levar em conta [...] o conhecimento 

e compreensão das características discursivas da grande narrativa em que aquele registro 

visual se insere [...]” (BARROS, 2006, p. 343).  

 Desta forma, estruturamos o trabalho em quatro capítulos, os quais procuraram atender 

aos seguintes objetivos específicos: 

 - Fazer um levantamento histórico dos desenhos animados com temática  nordestina; 

                                                
7 Compreendida como: “(...) uma investigação com objetivo de formular um problema (...) com finalidade de 
desenvolver hipóteses (...) e clarificar conceitos” (LAKATOS, 2008, p. 71). 
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 - Verificar quais são os padrões técnicos e estilísticos hegemônicos e que influência 

exercem na animação nacional; 

 - Investigar o design de personagens, cenário e recursos narrativos das animações 

analisadas. 

No capítulo 1, apresentamos a influência da temática nordestina em animações a partir 

da década de 30. Como a representação do Nordeste foi expressa esteticamente ao longo da 

história da animação. Mello (2010) nos serve com um aprofundamento acerca do cangaço. 

Moreno (1978) e Miranda (1971) nos fornecem dados sobre a história da animação brasileira. 

Sendo assim, expõe a memória da animação nacional cujo foco temático e narrativo-visual é o 

Nordeste. 

No capítulo 2 discutimos sobre os padrões técnicos e estilos visuais hegemônicos que 

se mantêm na indústria do cinema e televisão, a exemplo das técnicas 3D e 2D. 

Conheceremos através de Furniss (2009), duas correntes estilísticas conhecidas como 

animação total e animação limitada. A tendência das imagens hiper-realistas; o cartoon 

oriundo do estúdio vanguardista UPA; e o estilo animê nipônico. Procuramos subsidiar dados 

suficientes para indagar como estes padrões foram incorporados no nosso objeto de estudo. 

O capítulo 3 concentra carga teórica acerca da criação de desenhos animados, pois 

apresenta alguns elementos essenciais de Mise-en-scène na animação, dentre eles: o design de 

personagens, cenários e elementos estratégicos narrativos. No design dos personagens, 

teremos em Mattesi (2008), McCloud (2005) e Eisner (2005), toda uma teorização sobre 

aspectos de sua construção e possíveis conotações. Para a composição cenográfica das 

animações, nos debruçaremos em Farina (2006) e Machado (2011). Conheceremos os 

elementos estratégicos narrativos propostos por Wells (2009), que são artifícios autônomos da 

animação que ajudam na narrativa visual. Historiadores e teóricos da animação como 

Solomon (1994), Barbosa Júnior (2002), Thomas (1981), Stanchfield (2011), Halas (2011) e 

Webster (2005) também nos fornecem dados valiosos acerca do desenvolvimento técnico e 

estético dos filmes animados. 

 Por fim, o capítulo 4 propõe a análise comparativa das três animações: “Até o sol 

raiá”, “Josué e o pé de macaxeira” e “Three little birds”. Ele conterá os desdobramentos de 

nossa interpretação na leitura destes filmes. 

 A análise comparativa comporta os seguintes procedimentos metodológicos que foram 

planejados para o objeto de estudo: 
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 a) levantamento bibliográfico e fundamentação teórica que abrangem as áreas: arte, 

cinema, animação, design e história; 

 b) observação analítica das obras audiovisuais; 

 c) levantamento de material que discorre sobre a repercussão das  animações, críticas, 

entrevistas e os processos de criação; 

 d) análise comparativa das obras audiovisuais propostas neste trabalho. 

 

 Elencamos como critérios de análise comparativa os seguintes tópicos abaixo: 

 

 a) elementos estratégicos narrativos; 

b) design de personagens; 

c) cenário. 

 

Partindo dos resultados obtidos pela análise comparativa baseados nessas categorias, 

seguimos para as considerações finais, nas quais expomos o nosso ponto de vista e 

apresentamos uma posição acerca dos desdobramentos do problema abordado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

1 A TEMÁTICA NORDESTINA DA ANIMAÇÃO NACIONAL 

 

 A figura do nordestino e o cenário do sertão têm se destacado historicamente em 

várias produções nacionais, desde filmes, séries de TV, telenovelas e até animações. Reis 

(2008) aponta que, muitos cineastas têm proposto dar visibilidade à figura do sertanejo, a 

exemplo dos filmes: “O Cangaceiro” (1953), de Lima Barreto; “Vidas Secas” (1963), de 

Nelson Pereira dos Santos; e “Deus e o diabo na terra do sol” (1964), de Glauber Rocha. 

 A representação dos costumes, hábitos, manifestações culturais e artesanato dos 

moradores dessa região tem servido como fonte de enredo para os cineastas brasileiros 

contemporâneos, que fazem desse universo um chamariz de público. Vale salientar que, o 

filme “O auto da compadecida” (Dir.: Guel Arraes, 2000) está entre os que obtiveram maior 

bilheteria no cinema nacional. “Lisbela e o Prisioneiro” (Dir.: Guel Arraes, 2003) atingiu um 

público de 3.146.461, conforme o relatório de gestão da ANCINE (Agência Nacional de 

Cinema), sendo a segunda maior bilheteria de 2003, atrás apenas do filme “Carandiru”.  

 Optamos pelo termo “filmes com temática nordestina” e não “filmes nordestinos”, 

porque concordamos com a opinião de Wills Leal, que argumenta: 

 

Muitos buscaram fixar o Nordeste com conotações sociológicas, 
antropológicas, históricas e políticas, procurando uma autenticidade artística, 
esconder qualquer sentido comercial nos filmes, para igualá-los à arte o 
romance de José Américo de Almeida, ao teatro de Ariano Suassuna, à 
pintura de João Cabral de Melo Neto, à música de Luiz Gonzaga, Caetano 
Veloso ou de Geraldo Vandré, à tapeçaria de Genero, aos bonecos de 
Vitalino e aos estudos de Gilberto Freyre e Josué de Castro e também aos 
protestos de líderes políticos esquerditizantes (LEAL, 1982, p.15). 
 
 

Ou seja, levar-se em conta aspectos culturais sobre o Nordeste no cinema não quer 

dizer que o filme seja nordestino, mas sim sobre ele. 

Em 1938, “As aventuras de Virgulino”, produzido pelo cearense Luis Sá, parece ter 

sido a primeira animação brasileira com a representação de um personagem nordestino. 

Segundo registros do projeto quadro-a-quadro da EBA/UFMG, o desenho que contém formas 

arredondadas e pouco aparato técnico, mostra o clássico enredo do gênero western norte-

americano, onde uma mocinha é raptada por um vilão e o desfecho é o seu resgate por um 

valente mocinho.  

Moreno (1978) conta que, Luiz Sá encontrou muitas dificuldades na distribuição do 

seu filme e teve seu encontro com Walt Disney vetado pelo departamento de imprensa e 

propaganda (DIP). Walt Disney visitava o Brasil justamente para tomar conhecimento de 
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trabalhos de artistas brasileiros numa exposição sobre cartunistas, organizada pelo DIP, 

através da “política de boa vizinhança”6F8. A professora Maria Cláudia Bolshaw9 afirma que, 

após tal acontecimento, Luis Sá, furioso com a atitude do DIP, picotou a película definitiva do 

filme e vendeu no mesmo ano. Assim, perdemos uma parte da memória da animação 

nacional.  

Um fato interessante nesta visita foi que Walt Disney ficara impressionado na 

exposição com o desenho de um papagaio de charuto, colarinho e bengala, feito pelo 

ilustrador carioca J. Carlos. Disney convidou J. Carlos para trabalhar em seus estúdios, mas 

ele recusou. Mais tarde, o papagaio viria a ser adapatado pelos estúdios Disney como o Zé 

Carioca. 

 Em 1972, é exibido “Piconzé”, produzido por Ype Nakashima. Trata-se do primeiro 

longa-metragem colorido em animação do Brasil. Vemos na figura do vilão “Bigodão” e seu 

capanga “Onça”, a representação do cangaceiro do Nordeste (Fig.2). O protagonista Piconzé 

representa o caipira da região sudeste brasileira. Observando os padrões estilísticos da 

animação naquela década, percebemos que o design dos personagens se assemelhava ao das 

produções televisivas do estúdio Hanna-Barbera, a exemplo das séries “The Flintstones” 

(iniciada em 1960), “The Jetsons” (1962) e “The Yogi Bear Show” (1958). 

 

 
Figura 2 - Bigodão e Onça, "Piconzé", Ype Nakashima, 1972 

 
Fonte: http://www.nucleovirgulino.com.br/ypenakashima/ype_piconze.htm 

 
                                                
8 Trata-se de uma iniciativa política elaborada pelo governo de F. Roosevelt (EUA) entre 1933 e 1945, onde 
consistia no investimento e venda de tecnologia norte-americana para países latino-americanos e em troca estes 
deviam dar apoio a política dos norte-americanos. 
9 Coordenadora do N.A.D.A, Núcleo de animação da PUC-RIO. Realiza um levantamento histórico da animação 
brasileira, com um banco de dados para consulta no site www.dad.puc-rio.br/nada. 
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 Começamos a ver a figura dos trabalhadores rurais ambientados no cenário da caatinga 

(Fig.3).  

 
Figura 3 - Personagens secundários, "Piconzé", Ype Nakashima, 1972 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.nucleovirgulino.com.br/ypenakashima/ype_piconze.htm 

  

Conforme aponta o site do “Núcleo Virgulino”10, o longa de 80 minutos de duração 

acumulou 25.000 desenhos em folhas de acetato (frames) e 300 cenários. 

 Em 1983, é exibido “Boi Aruá”, de Chico Liberato. Baseado na literatura de cordel, 

apresenta a história de um sertanejo cujo poder é desafiado por um Boi misterioso. Algumas 

semelhanças com características da xilogravura predominam nas composições de cenários, 

talvez um vínculo com a literatura de cordel regional dos romanceiros populares nordestinos, 

que geralmente continha, além da história, as ilustrações em xilogravura. Outra característica 

marcante é o estilo em arte naiff, caracterizado pela forma bidimensional, sem muita 

preocupação com o escorço (Fig.4). 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
10 O Núcleo Virgulino mantém o projeto de recuperação da película do "Piconzé", juntamente com o apoio da 
família do Yppê Nakashima. Em 2009 lançaram o documentário "Ypê Nakashima", o qual mostra todo o 
processo de criação, cenas excluídas, e principalmente, a história do Ypê 
(http://www.nucleovirgulino.com.br/ypenakashima/index.htm). 
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Figura 4 - "Boi Aruá", Chico Liberato, 1983 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.filmografiabaiana.com.br/DetalheFilme.aspx?id=50 

 

Em 1998, Alê Abreu produz “O Espantalho”, curta-metragem premiado no festival 

Anima Mundi. Apresenta as lembranças de uma senhora de idade que se confundem com as 

descobertas de uma menina apaixonada por um espantalho no sertão. Os ícones que 

representam a crendice das beatas, a casa de taipa, o sol a pino e o figurino alegórico de 

brincantes no espantalho remetem ao cenário do Nordeste (Fig.5). 

 
Figura 5 - “O Espantalho”, Alê Abreu, 1998 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: http://www.filmedepapel.com.br/pagina.php?id=21 

 

 A série “Juro que vi”, produzida por Humberto Avelar e Sérgio Glenes desde 2003, 

nos mostra a riqueza dos contos do imaginário popular nacional. São cinco episódios: O 

curupira, o Boto, Iara, o Sací e Matinta Pereira. Neste último, vemos uma representação do 

conto do norte do país sob uma cenografia e elementos icônicos do Nordeste. 
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 Em “Corrida de Jerico”, de 2006, produzido por Maria Gabriela e Romero, vemos sob 

a trilha da literatura de cordel, a história do festival de corrida de jerico que ocorre na cidade 

de Panelas, em Pernambuco (Fig.6). 

 
 

Figura 6 - Corrida de Jerico, Maria Gabriela e Romero, 2006 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://portacurtas.org.br/filme/?name=corrida_de_jerico 

 

 

 A série de TV “Cordelics”, do estúdio brasileiro 44Toons, mostra a representação do 

cangaço através de um bando de quatro cangaceiros e um macaco que combatem um sertão 

habitado por mutantes, alienígenas e robôs governandos pelo imperador Mad Goat, no ano 

3333 (Fig.7). 
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Figura 7 - Cordelics, 44Toons 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.44toons.com/> 

 

 

Em “Vida Maria”, de 2006, produzida por Márcio Ramos, vemos o ciclo de vida de 

uma família protagonizada por mãe e filha, destinadas ao trabalho braçal no sertão devido à 

ausência do incentivo aos estudos, consequência da condição de vida precária no interior da 

região Nordeste (Fig.8). 

 
Figura 8 - Vida Maria, Márcio Ramos, 2006  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.cinecomentado.com/vida-maria  

 

 

 Em “Calango Lengo - morte e vida sem ver água”, de 2008, produzido por Fernando 

Miller, conhecemos a luta pela sobrevivência, ironizada por um calango e a personificação da 
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morte, em plena estiagem no sertão (Fig.9). 

 
Figura 9 - "Calango Lengo - morte e vida pela água", Fernando Miller, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.rocambole.org/sitio/calango-lengo.html 

 

 

 Em “Morte e vida Severina em Desenho Animado”, de 2012, produzido pela parceria 

entre a TV Escola, a Fundação Joaquin Nabuco (FUNDAJ) e a OZI - Escola Audiovisual, 

observamos uma versão em animação da obra literária “Morte e Vida Severina” (1956) de 

João Cabral de Melo Neto. O trabalho apresenta uma estética que mescla o tradicional 

desenho hachurado - muito utilizado nos quadrinhos - como textura de um ambiente e 

personagens 3D, tecnologia conhecida com toon shade, utilizada por softwares 

tridimensionais. Os desenhos foram baseados na obra do ilustrador e chargista pernambucano 

Miguel Falcão (Fig.10). 
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Figura 10 - "Morte e Vida Severina em Desenho Animado", TV Escola/FUNDAJ/OZI, 2012 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.historiadigital.org/noticias/morte-e-vida-severina-de-joao-cabral-em-desenho-animado-3d/ 

 

A partir desta memória da produção nacional em animação, podemos assim constatar 

que as narrativas que envolvem a temática nordestina bifurcam-se sobre dois temas centrais: a 

miséria e o cangaço. 

 

1.1 MISÉRIA 

 

 O tema da miséria no cinema nacional foi proposto pelo cineasta baiano Glauber 

Rocha, por meio do manifesto “Eztetyka da fome 65”, lançado em 1965. Ele expunha a 

miséria de uma forma que agredisse a percepção do espectador com objetivo de refletir a 

violência social. Este tema é explorado no filme “Vidas Secas” (fig.11). 
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Figura 11 - Cena de “Vidas Secas” (1963) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://cinemasetemasuepg.blogspot.com.br/2010/07/vidas-secas-cinema-fabiano-e-graciliano.html  

 

Os aspectos cenográficos potencializam a dramaticidade desse tipo de temática 

abordada. É no realismo dos sets de filmagem, observando o clima típico da caatinga, que 

vivenciamos a situação de sobrevida de homens, mulheres, crianças e animais, sem qualquer 

distinção, conforme Euclides da Cunha descreve a região da Caatinga na sua obra “Sertões” 

(1902): 

 
[...] a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe 
nua [...] Ao passo que a caatinga o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e 
estonteia-o; enlaça-o na trama espinescente e não o atrai; repulsa-o com as 
folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças; e 
desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado: 
árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, 
apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, 
lembrando um bracejar imenso, de tortura, da flora agonizante [...] 
(CUNHA, 1984, p. 19) 

 

 

 Tal temática que foi explorada também pela escritora Rachel de Queiroz em sua obra 

“O Quinze” (1930). Esta apresenta os retirantes da seca, exprimindo os anseios e angústias de 

sua região brasileira: 
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[...] Dia a dia, com forças que iam minguando, a miséria escalavrava mais a 
cara sórdida, e mais fortemente os feria com a sua garra desapiedada. Só 
talvez por um milagre iam aguentando tanta fome, tanta sede, tanto sol. O 
comer era quando Deus fosse servido. Às vezes paravam num povoado, 
numa vila. Chico Bento, a custo, sujeitando-se às ocupações mais penosas, 
arranjava um cruzado, uma rapadura, algum litro de farinha. Mas isso de 
longe em longe. E se não fosse uma raiz de mucunã arrancada aqui e além, 
ou alguma batata-brava que a seca ensina a comer, teriam ficado todos pelo 
caminho, nessas estradas de barro ruivo, semeado de pedras, por onde eles 
trotavam trôpegos, se arrastando e gemendo. (QUEIROZ, 2004, p.12). 
 
 

 Os personagens desse tipo de enredo comumente estão associados à figura do 

sertanejo trabalhador, que em últimas circunstâncias abandona o ambiente rural e decide 

migrar para a região urbana. Algo tão retratado na música, ao exemplo do trecho da canção 

“Pau de Arara” de Luiz Gonzaga e Guio de Moraes: “Quando eu vim do sertão, seu môço, do 

meu Bodocó / A malota era um saco e o cadeado era um nó / Só trazia a coragem e a cara / 

Viajando num pau-de-arara / Eu penei, mas aqui cheguei[...]”. 

 A animação “Three Little Birds” apresenta uma narrativa diretamente relacionada a 

esta representação (fig.12). A visão estereotipada sobre um sertanejo trabalhador mediante as 

intempéries da caatinga.  
 

Figura 12 - Cena de “Three Little Birds” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Frame capturado do filme 
 

A animação “Josué e o pé de macaxeira” também apresenta referências similares. 

Percebe-se que o figurino dos personagens assemelha-se ao do personagem da figura 10, no 

entanto, os elementos compositivos do desenho tradicional lhe conferem um aspecto mais 

pictórico pela sensibilidade e expressão do traço do animador, característica natural da técnica 

em animação tradicional (Fig.13). 
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Figura 13 - “Josué e o pé de macaxeira”, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Retirado do curta "Josué e o pé de macaxeira"(Dir.: Diogo Viegas, cor,12min, 2009)     

 

1.2 CANGAÇO 

  

 O cangaço faz parte de uma sequência de conflitos rurais e banditismo ocorridos no 

Brasil ao longo de sua história.   

 A temática tem atraído uma grande quantidade de escritores e artistas. Na literatura, a 

exemplo da obra “Lampião” (1953) e “O Quinze” (1930), de Rachel de Queiroz; “Pedra 

Bonita” (1938), de José Lins do Rego; “Lampeão” (1926), de Érico de Almeida; “Seara 

Vermelha” (1964), de Jorge Amado; a série de pinturas “Cangaceiros e mulheres” sobre o 

cangaço pintadas por Cândido Portinari entre 1951 à 1958; Aldemir Martins, premiado na 

Bienal de São Paulo com a pintura “O Cangaceiro” (1951); na televisão “Os homens querem 

paz”, de Pericles Leal (1954); “Faustão” (1970), de Eduardo Coutinho. 

 É importante frisar que há uma cultura material de objetos e utensílios que os 

cangaceiros produziam e se valiam desses como roupagem identitária. A riqueza da 

elaboração, o colorido vibrante de alguns acessórios, a harmonia e frontalidade formal e a 

simplicidade do estilo arcaico eram características dos bordados estampados em seus tecidos e 

fixados nos adornos de metal e couro. Frederico Pernambucano de Mello nos conta em 

“Estrelas de Couro: a estética do cangaço” (2010): 
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A estética corrente na zona rural, chegada até nós com passagem longa e de 
nenhum modo neutra pela Penísula Ibérica, predomina nesses atavios, que 
expressam, assim, a frieza geométrica das faixas gregas, ao hermetismo 
oriental dos signos-de-salomão e das estrelas de oito pontas, com passagem 
pela tradição mais recente da cruz-de-malta e da flor-de-lis - a palma da 
linguagem sertaneja - sugestão do poder, esta última, tomada de empréstimo 
à realeza lusitana de Avis, ou à casa regente francesa de Bourbon [...]- 
rosáceas e margaridas - as planetárias e esferas as mais variadas [...] com o 
vestígio quinhentista e seiscentista do que o sertão recebeu. (MELLO, 2010, 
p.49). 
 

 

 Ele afirma ainda numa entrevista que, “não houve uma estética constante ao longo da 

história do cangaço” (MELLO, 2010). A vestimenta do cangaceiro da década de 10 era 

levemente diferente do que se teve nos anos 20 do século passado. Ocorre uma inflexão de 

enriquecimento dessa estética quando Lampião permanece como chefe do bando, devido a sua 

inteligência e sensibilidade enquanto artesão: sabia costurar, bordar e desenhava os moldes no 

papel - como fazem os estilistas - para posterior trabalho de confecção.  

 O cinema tem absorvido esta estética, é o exemplo dos filmes “Deus e o diabo na terra 

do sol” (Dir.: Glauber Rocha, 1964) e “O Cangaceiro” (Dir.: Lima Barreto, 1953) (fig.14 e 

15). 

 O universo criado por esta categoria contempla a diversidade de representação 

simbólica do artesanato produzido no Nordeste: indumentárias compostas por luvas de 

vaqueiro, currulepes, alpercatas, cantil, cartucheira, bornal e coldre bordados e decorados com 

renda aos mínimos detalhes; chapéus que lembram o design da guarda francesa do século 

XVIII, complementados por estrelas de couro que representam a estrela-de-salomão.  
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Figura 14 - Cena de Deus e o Diabo na terra do sol (1964) 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://cineclubearmacao.blogspot.com.br/2011/05/dia-21-de-maio-deus-e-o-diabo-na-terra.html 

 

 

Figura 15 - Cena de O Cangaceiro (1953) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.fotolog.com/carrie_loss/51505842 

 
 

Os filmes do cangaço são a tradução brasileira do gênero western norte-americano. 

Desde a década de 50 até hoje, vários títulos têm explorado essa temática: “O Cangaceiro” 

(Lima Barreto, 1953); “O primo do Cangaceiro” (Mário Brasini, 1955); “Lampião, o rei do 

cangaço” (Carlos Coimbra, 1964); “Maria Bonita, rainha do cangaço” (Miguel Borges, 1968); 

“Corisco, o diabo loiro” (Carlos Coimbra, 1969); “Deus e o Diabo na terra do sol” (Glauber 

Rocha, 1964); “Corisco & Dádá” (Rosemberg Carriry,1996);  “Baile Perfumado” (Paulo 

Caldas e Lírio Ferreira, 1997); “Revoada” (José Umberto Dias, 2006). 
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 Percebemos na animação “Até o sol raiá” algumas características que a enquadram 

neste tipo de enredo. A representação de uma invasão do bando de lampião à festa junina, 

remete aos fatos reais registrados sobre a história do Severino de Aracaju, o qual invadia 

fazendas e assaltava famílias pelas redondezas do Nordeste (Fig.16). 

 
Figura 16 - Cena do ataque do bando de cangaceiros (00:07:55), “Até o sol raiá”, 2007 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Até o Sol Raiá (Dir.: Fernando Jorge e Leandro Amorim, cor, 10min53s, 2007). 

  

 O cangaço também aparece através de um personagem da animação "Josué e o pé de 

macaxeira", o vilão que remete a figura do Lampião (Fig.17).  

 
Figura 17 - “Josué e o pé de macaxeira”, 2009 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Até o Sol Raiá (Dir.: Fernando Jorge e Leandro Amorim, cor, 10min53s, 2007). 
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 Desta forma, as três animações apresentam particularidades quanto ao enredo, que 

através deste ponto de vista focado na miséria e/ou cangaço determinam o tipo de design dos 

personagens e cenário.  

 Estas particularidades nos direcionam a discutir sobre os padrões técnicos e estilos 

visuais dominantes na animação.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



34 
 

2 PADRÕES TÉCNICOS E ESTILÍSTICOS NA ANIMAÇÃO 

 

 A história da animação nos aponta em sua fase de industrialização, uma corrida por 

patenteamento de técnicas e tecnologias, uma necessidade dos empreendedores no início do 

século XX quando viram que aquela emergente arte poderia se tornar negócio. Não é a toa 

que o norte-americano Rudolph Bray "requereu a patente de todos os processos de animação 

conhecidos até aquela data" (BARBOSA JÚNIOR, 2002, p.64). Os irmãos Max e Dave 

Fleischer, patentearam a técnica da rotoscopia, em 1915. Apenas um ano antes, Earl Hurd que 

trabalhava com o Bray, também patenteou o desenho sobre folhas de celulóide transparente, 

que viria a ser a maior contribuição técnica para a animação tradicional até o advento da 

computação gráfica. (BARBOSA JÚNIOR, 2002). 

 Nesta estrutura de negócios se fixando na animação, padrões de estilo foram se 

consolidando em vista ao estabelecimento do cinema e da televisão como veículos de 

comunicação para a sociedade de consumo. O cinema hollywoodiano disseminara o Star 

System (sistema de estrelas do cinema) através de suas superproduções com altos custos e 

lucros exorbitantes, atores milionários, e um sistema de premiação para indústria 

cinematográfica criado em 1927, o Academy Awards, onde concordamos que “a audiência é 

global, mas o produto promovido é quase sempre norte-americano, e o resto do mundo é 

confinado ao gueto do filme estrangeiro”. (STAM; SHOAT, 2005, p. 395). 

 Não obstante, é no resto do mundo, fora do território ianque, que tomamos 

conhecimento das mais insaturadas e belas obras de arte do cinema de animação mundial. 

Através dos 290 festivais de animação catalogados no site Animation-Festivals.com, 

destacamos: o Festival international du film d’animation à Annecy (França), o Ottawa 

International Animation Festival (Canadá), Animac – Mostra Internacional de Cinema 

d’Animació (Espanha), Animateka (Eslovênia), Animex (Reino Unido), Ankara International 

Film Festival (Turquia), TrickFilm Stuttgart Festival of Animated Film (Alemanha), 

AnimaFest Zagreb (Croácia), Seoul International Cartoon & Animation Festival (Coréia do 

Sul) e o maior festival da América Latina, o AnimaMundi (Brasil).       

 O isolamento da mídia voltado ao Academy Awards evidencia que “o cinema é 

herdeiro das estruturas assentadas pela infraestrutura imperial de comunicação” (STAM; 

SHOAT, 2005, p. 395). E vemos no cinema de animação experimental, o escape a esta 

hegemonia do eixo EUA e Japão. São nestes festivais citados que encontramos a diversidade 

de técnicas, estilos e a aproximação da animação ao estado de obra de arte e não de design. É 

aqui onde se aplica a distinção proposta por Wells (1998) entre animação ortodoxa e 

http://www.annecy.org/
http://ottawa.awn.com/
http://ottawa.awn.com/
http://www.animac.info/
http://www.animac.info/
http://www.animation-festivals.com/festivals/seoul-international-cartoon-animation-festival-sicaf/
http://www.animation-festivals.com/festivals/seoul-international-cartoon-animation-festival-sicaf/
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animação experimental, que conforme citamos na introdução, nesta segunda, ocorre a 

liberdade e “presença” do artista, pois este expressa sua visão de mundo por meio de uma 

multiplicidade de estilos, não obedece a linearidade do cinema clássico, e está fora do 

contexto de produção em massa.  

 Mediante esta distinção de “cinemas” de animação, vemos predominantemente nos 

longas e curtas brasileiros a animação ortodoxa nas salas de cinema e constantemente nos 

festivais. 

 Se observarmos o último longa de animação brasileiro lançado no cinema, “O Grilo 

Feliz e os insetos gigantes” (Start, 2009), o estúdio que antes utilizara a técnica 2D (Fig.18) – 

hoje, extinta dos estúdios ianques - no longa “O Grilo Feliz” (Start, 2001), seguem agora esta 

tendência de produção em técnica 3D (Fig.19). O que comprova que “a cultura de massa 

global não tanto substitui a cultura local como coexiste com ela, oferecendo-se como uma 

língua franca global”. (STAM; SHOAT, 2005, p. 396). 

 
Figura 18 - O Grilo Feliz, 2D, 2001

 

               
    

 

 

 

Fonte: http://www.startanima.com.br/portuguese.php> 
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Figura 19 - O Grilo Feliz e os insetos gigantes, 3D, 2009 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.ogrilofeliz.com.br/ 

 

 Os personagens são carismáticos, providos de um design de fácil recepção pelo 

público infantil, uma fórmula feita pelos estúdios Disney há décadas atrás, com a qual 

souberam criar muito bem os mecanismos para encantar este tipo de público através dos 

artifícios da linguagem dos desenhos. 

 Isto nos direciona ao conceito de crossmedia 11 que tem sido muito aplicado em 

animações norte-americanas direcionadas a crianças e adolescentes, como Toy Story (Pixar 

Animation Studios, 1995) - contando com atores como Tom Hanks. Esta não se limitou à 

bilheteria do filme que foi de US$29.140.870,00 (site BoxOffice.com), potencializando os 

lucros com o lançamento de brinquedos, jogos eletrônicos, cards, livros e outras mídias, 

totalizando um lucro total de US$361.959.413,00 (site BoxOffice.com), garantindo uma 

sobrevida aos personagens desta animação. 

 As produções nacionais parecem apostar neste modelo, investindo em projetos 

cinematográficos que envolvam artistas famosos. É o caso do longa em produção “Ivete 

Stellar e a pedra da luz” (Estúdio Cacomotion), que incorpora a tão saturada estrutura de 

monomito, seguindo o modelo de arquétipos herói/vilão comum na indústria de quadrinhos 

norte-americanos, somados a cantora baiana Ivete Sangalo, que de acordo com dados da 

Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD), está entre as maiores vendedoras de 

discos da indústria fonográfica brasileira (Fig.20). 

 

 

 

 

                                                
11 Estratégia mercadológica que ocorre quando serviços, produtos e experiências são distribuídos por meio de 
diversas mídias. 
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Figura 20 - Ivete Stellar, animação em produção, Cacomotion

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://resetpop.blogspot.com.br/2011/09/atencao-fas-de-ivete-sangalo.html 

 

 

Vemos então a adaptação a este modelo dominante da indústria do cinema que visa o 

lucro através do consumo das massas, tendendo a uma linha de produção centrada no 

deslumbramento face às novas tecnologias, efeitos visuais e ao prosseguimento 

“crossmediático” nas diversas mídias, tornando apenas mais um filme com enredo composto 

por uma fórmula estruturalista “vogliana”12, também por clichês e gags. 

 No Brasil, estúdios de animação chegaram ao ponto de adotar o padrão indiano 

Bollywood13, produzindo versões de superproduções estadunidenses recém-lançadas, pegando 

carona em sua bilheteria. É o exemplo do estúdio Video Brinquedo, que já lançou títulos 

como “Os Carrinhos”, uma versão de Cars (Pixar Animation Studios, 2006); “Ratatoing”, 

versão de Ratatouille (Pixar Animation Studios, 2007); “Robozinhos”, versão de Robots 

(Blue Sky Studios, 2005); “Abelhinhas”, versão de Bee Movie (Dreamworks Studios, 2007); e 

“Ursinho da Pesada”, versão de Kung Fu Panda (Dreamworks Studios, 2008) (Fig.21). 

 

  

                                                
12 O autor Christopher Vogler em seu manual “A jornada do escritor”, auxilia roteiristas cinematográficos na 
criação de enredos, apresentando elementos que normalmente surgem numa história e que estão presentes em 
nossos sonhos, estes são mapeados em doze jornadas: mundo comum; chamado à aventura; recusa do chamado; 
encontro com o mentor; travessia do primeiro limiar; testes, aliados, inimigos; aproximação da caverna oculta; 
provação; recompensa; caminho de volta; ressurreição; retorno com o elixir. 
13 Refere-se aos realizadores da indústria cinematográfica indiana que tem tomado emprestado enredos 
hollywoodianos (STAM, 2005). 
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Figura 21 - Produções dos estúdio norte-americanos(Margem superior); Video Brinquedo (Margem Inferior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Infográfico feito pelo autor. (Retirados dos sites: http://www.imdb.com e 

http://www.videobrinquedo.com.br/) 

 

 Estas evidências nos direcionam a identificar estes padrões dominantes da indústria e 

refletir sobre essa questão, sendo indispensável conhecermos primeiro que padrões são estes. 

Desta forma, dividimos este capítulo em duas partes que contemplam os padrões que 

envolvem: Técnica, subdividida em Tradicional/ Bidimensional e Tridimensional; e Estilos, 

subdividida em Animação Total e Limitada, UPA, Hiper-realismo e animê.  

 

2.1 TÉCNICA 

 

2.1.1 Tradicional e Bidimensional (2D) 

 

 Categoriza-se o termo “Tradicional” à técnica de animação que remete ao desenho 

sobre o papel, mais precisamente, a que se utiliza da tecnologia do desenho sobre folhas de 

celulóide transparente, estabelecido há aproximadamente um século. 

 O período entre 1914 e 1928 foi marcado pelo surgimento dos primeiros estúdios de 

animação, por Raoul Barré e John R. Bray. E é no intervalo destes 14 anos que se inicia a 

disputa acirrada entre estúdios na criação de filmes com personagens antropomórficos que 

atraíssem a atenção do público. Dentre os destaques: o palhaço “Ko-ko” (Fig.22), dos irmãos 

Fleischer; e o “Gato Félix” (Fig.23), do Otto Messmer e Pat Sullivan (SOLOMON, 1994). 
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Estes estúdios produziam filmes de animação baseados em gags (piadas - focaliza as situações 

de comédia). 
  

Figura 22 - "Felix, The Cat", Otto Messmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.felixthecat.com/history.html 

 

 

Figura 23 - "Ko-ko", Fleischer Brothers 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.inkwellimagesink.com/pages/articles/findingKoKo.shtml 

 

  A técnica tradicional de animação mantinha-se como modelo de produção em boa 

parte dos estúdios. Adquiriu potencial expressivo na era dourada dos estúdios Walt Disney, 

que para chegar ao padrão de qualidade, foram necessários intensos investimentos do estúdio 

em estudos (anatomia, movimento, atuação, composição, etc.), experimentações, criação de 

departamentos com novas funções (clean up men14) e o desenvolvimento de novas 

tecnologias que favorecessem a ergonomia (a barra de pinos na base da prancheta de luz; a 

                                                
14 Arte-finalizador dos desenhos feitos pelo animador (THOMAS; JOHNSTON, 1981).   
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câmara de múltiplos planos; pencil test 15). Um mérito da visão empreendedora de Walt. 

“Alguns dos maiores artistas do século XX contribuíram com palestras nesse programa de 

treinamento que durou anos (a exemplo de Alexander Woolcort, H.G. Wells, Frank Lloyd 

Wright, Charlie Chaplin)” (BARBOSA JÚNIOR, 2002, p. 106). O primeiro produto deste 

esforço foi o longa animado “A branca de neve e os sete anões”, de 1937 (Fig.24). Segundo 

dados do site Box Office, o orçamento do filme foi de US$1.499 milhões, e teve o retorno de 

US$66,596,803 milhões, no ano de 1937. Somando o seu Lifetime Gross - ganho bruto em 

vida útil - este obteve US$184,925,486 milhões entre 1937 e 1993. 

 
Figura 24 - “A branca de neve e os setes anões”, Walt Disney, 1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://disney.go.com/disneyinsider/extras/snowwhite 

 

 A partir deste salto de qualidade na animação tradicional potencializado pelo estúdio 

Walt Disney, consequentemente, exigia-se mais das produções dos estúdios concorrentes. A 

técnica de animação tradicional com uso da folha de celulóide passava a ser um padrão 

hegemônico. 

 Mais tarde, a popularização do computador e o desenvolvimento dos softwares 

gráficos por volta de 1980, geraram transformações no até então vigente modelo de produção 

tradicional da animação. Os estúdios começavam a substituir as trucas de 35mm e passavam a 

contar agora com o Scanner como o novo equipamento de captura de desenhos. A edição das 

animações deixava de ser feita pelas antigas mesas de montagem, as moviolas, e passavam a 
                                                
15 Pré-visualização dos desenhos rascunhados por meio de uma câmera filmadora (THOMAS; JOHNSTON, 
1981).   
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ser editadas em softwares de edição não linear no computador, o que agilizava 

consideravelmente o fluxo de trabalho. Todo este aparato tecnológico e técnico constituído a 

partir do advento do computador cunhou o termo “animação 2D”. Alguns autores associam 

este termo às animações produzidas por meio de softwares de animação bidimensional como 

o Toon Boom, ToonZ, Synfig, dentre outros (Fig.25).  

 
Figura 25 - Software "Toon boom Animate Pro" 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.theepochtimes.com/n2/technology/making-animated-cartoons-toon-boom-animate-pro-

25519.html 
 

A animação “Josué e o pé de macaxeira” foi produzida através da técnica tradicional e 2D, 

usando a mesa de luz com barra de pinos e folhas de papel para execução dos desenhos 

(Fig.26).  

 
Figura 26 - Pencil Test de cena, "Josué e o pé de macaxeira" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://diogoviegas.blogspot.com.br/search?updated-max=2009-07-25T23:22:00-03:00&max-results=25 



42 
 

 

 Posteriormente foi realizado a digitalização das imagens por meio do scanner, sendo a 

colorização feita no software gráfico Adobe Photoshop (Fig.27) e por fim o procedimento de 

transfer para formato de bitola 35mm. 

 
Figura 27 - Digitalização, Colorização e Finalização de cena, “Josué e o pé de macaxeira” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Retirado do curta "Josué e o pé de macaxeira"(Dir.: Diogo Viegas, cor,12min, 2009). 

 

2.1.2 Tridimensional (3D) 

 

 Em 1980, a indústria de informática com forte polo de desenvolvimento científico nos 

Estados Unidos, chegou a moldar também técnicas de produção de animação a partir dos 

softwares 3D que emergiram como técnica de criação. Em 1982, o estúdio Walt Disney 

(EUA) lança o longa “TRON”, produzido em técnica 3D, e em 1994, o estúdio Pixar (EUA) 

lança o longa animado “Toy Story”. A partir daí, as animações tradicionais/2D passaram a ser 

descartadas pelos executivos norte-americanos que as consideraram técnicas obsoletas, como 

se a linguagem dos desenhos animados se expressasse melhor em apenas um de seus 

procedimentos técnicos (FIALHO, 2005).  

 A tecnologia de softwares 3D proporciona um nível de realismo nas imagens 

produzidas, alcançando resultados que se confundem com a fotografia do cinema. Isto se deve 

ao desenvolvimento de algoritmos de computação gráfica desde o início dos anos 70, que 

automatizaram a perspectiva (oblíqua/cavaleira, paralela, aérea, cônica/central, ortogonal, 

etc.), a iluminação, sombra, textura, a física de objetos e fluidos, dentre outras 

particularidades encontradas na natureza. Um exemplo claro desta dicotomia entre o 2D e o 

3D é a adaptação da série de quadrinhos “The Adventures of Tin Tin”, criado em 1929 pelo 
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artista belga Hergé, tendo sido adaptado em animação para TV em 1991. Vemos a diferença 

plástica da imagem em relação a sua atual adaptação para o cinema, produzido por Steven 

Spielberg em 2011. Na antiga série de TV, a animação era produzida em técnica 2D, enquanto 

no filme recém-lançado no cinema foi produzido em técnica 3D (Fig.28 e 29). 

 
Figura 28 - Série de tv "TinTin", 1991                        Figura 29 - Filme The adventures of TinTin, 2011 

    

 

 

 

 

 

 
                 Fonte: http://us.tintin.com                                              Fonte: http://us.tintin.com 
 

 Tecnologias como o Sub Surface Scattering, que simula a translucidez dos corpos e 

objetos naturais, conferindo-lhes uma iluminação convincente tal qual é no mundo real, a 

Oclusão de Ambientes, Iluminação Indireta e Global, que simulam a iluminação real tal como 

é na natureza, diferenciam cada vez mais a tradicional plasticidade obtida nas animações 

produzidas em técnica tradicional e 2D da produzida em técnica 3D. 

 Trata-se então, de mais um padrão hegemônico na animação, a utilização de softwares 

3D para produção de filmes. É perceptível a desproporção de filmes em animação que são 

produzidos em média anual por meio da técnica 3D e 2D. 

 A animação “Até o sol raiá” foi trabalhada através da técnica 3D, onde se utilizou o 

software tridimensional Autodesk 3D Studio Max para modelagem (Fig.30), texturização, 

animação e a geração das imagens finalizadas - processo denominado de render (Fig.31).  

 
Figuras 30 e 31 - Cenário modelado (esq.) e cenário renderizado (dir.), “Até o sol raiá” 

  
Fonte: Imagens disponibilizadas pelo diretor via email 
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 A animação “Three Little Birds” também foi trabalhada através da técnica 3D, 

utilizando o software tridimensional Autodesk Maya (Fig.32) e o Autodesk 3D Studio Max 

para modelagem e renderização (Fig.33). 

 
Figuras 32 e 33 - Cena modelada e animada (esq.), e cena renderizada (dir.), Three Little Birds 

 
Fonte: http://gustavobraga.com/novoblog/?page_id=116 

 

 

2.2 ESTILOS 

 

2.2.1 Animação Total e Animação Limitada 

 

 A animação produzida em técnica 2D e em 3D para o cinema apresentam 

características diferentes no que diz respeito ao método de produção e aos resultados obtidos 

esteticamente. Primeiramente, sabe-se que para o veículo do cinema se exige filmes com 

maior duração - diferente das séries exibidas em televisão -, aproximadamente acima dos 40 

minutos, o que se faz necessário o investimento em projetos que duram mais de dois anos de 

produção envolvendo um grande número de profissionais para cada função. Isto leva a 

dedicação minuciosa mediante a laboriosidade que se é produzir animações. Constata-se 

assim uma divisão de modus operandi, que resulta em polos estéticos diferentes. 

 De acordo com Furniss (2009), a animação pode ser descrita como uma oscilação 

entre estes dois polos estilísticos que a autora denomina como: animação total e animação 

limitada. A animação total (full animation) e a limitada (limited animation). Essas são duas 

tendências distintas que podem atingir diferentes resultados estéticos. Comparando estes dois 

estilos de animação, se distinguirão quatro critérios: o movimento das imagens, a 

metamorfose das imagens, o número das imagens e o domínio dos componentes visuais 
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(FURNISS, 2009). 

 Por padrão, a animação total prevalece nas produções cinematográficas, enquanto que 

a animação limitada prevalece nas séries televisivas. A animação total emprega um 

movimento constante com um mínimo de ciclos, enquanto a animação limitada tende a usar 

muitos ciclos ou até ser desprovida de movimento em grande parte do filme.  

 A partir da era da animação industrial, boa parte dos estúdios usaram ciclos de 

movimento nas ações dos personagens como uma maneira de reduzir o número total de 

desenhos que precisam ser feitos em um filme. 

 Uma característica predominante na animação limitada é a tendência de incluir 

movimentos extensos de câmera. O uso contínuo de panorâmicas cria a sensação de 

movimento enquanto reduz o número de desenhos necessários. 

 Na verdadeira animação total, cada desenho numa produção é usado apenas uma vez, 

porque as imagens tendem a ser altamente metamórficas. O processo do desenho é 

relativamente complexo.  

 Os personagens em animação total mudam frequentemente de proporções devido aos 

movimentos de profundidade de campo (eixo z), na direção e longe do primeiro plano. Na 

animação limitada, verifica-se que há constante mudança de movimento em altura e laterais 

(eixos x e y) (FURNISS, 2009). 

 A autora aponta que o som também é um elemento que desempenha papel 

fundamental na distinção da animação total e limitada. Na animação total, há a ênfase nos 

recursos de movimentação visual, já na animação limitada é dominada pelo recurso do som, 

em que tipicamente é utilizado numa narração ou diálogo entre personagens, e na trilha sonora 

para intensificar o clímax da cena. Às vezes ocorre na animação limitada do enquadramento 

ser acima da boca, ocultando e assim economizando a animação de sincronia labial (lip sync).  

 Na animação “Josué e o pé de macaxeira”, os profissionais recorreram ao uso da 

animação limitada em alguns momentos. Utilizou-se o movimento de câmera com planos 

estáticos nos eixos vertical e horizontal para economizar o trabalho de animação de 

personagens ou cenário. A câmera locomove-se em movimento panorâmico de cima para 

baixo, enquanto que o cenário e personagens mantêm-se parados, durando em torno de 5s, o 

equivalente a 120 desenhos (Fig.34). Esta movimentação é feita através da interpolação de 

frames gerados pelo computador, ou seja, o animador cria dois quadros-chave (keyframes) 

extremos e o computador, através de cálculos, gera os quadros intervalados entre estes dois 

keyframes. 
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Figura 34 - Frames da primeira cena. Josué e o pé de macaxeira, 2007. (00:00:25 - 00:00:30) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Retirado do curta "Josué e o pé de macaxeira"(Dir.: Diogo Viegas, cor,12min, 2009) 

 

 O mesmo ocorre na sequência seguinte, na qual através de um movimento de câmera 

do tipo travelling, vemos o título do filme e os créditos iniciais surgindo por trás das 

vegetações do cenário, e o cenário mantém-se estático, sem animação de linhas ou formas, 

apenas um deslocamento por interpolação. Esse trecho dura 1min35s, o que equivale a 2.280 

desenhos (Fig.35). 

 
Figura  35 - Frames da terceira cena. Josué e o pé de macaxeira, 2007. (00:01:15 - 00:02:10) 

 
Fonte: Retirado do curta "Josué e o pé de macaxeira"(Dir.: Diogo Viegas, cor,12min, 2009) 

 

 Apesar desses dois trechos, o curta-metragem apresenta em grande parte o mais 

refinado uso da animação total. Os personagens nos passam de forma eficaz a comunicação 

nos seus gestos, tarefa que exige muito da laboriosa técnica de animação tradicional. Na cena 

da fuga do palácio, por exemplo, nota-se o esforço despendido na animação de corrida da 
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galinha. O animador lançou mão dos princípios da animação37F

16, em especial o uso da 

compressão/esticamento17 e exagero18 de sua forma oval e cilíndrica, e também a ação 

secundária19 de sua crista e rabo que causam um ritmo cadenciado, fluido, e que para nossa 

percepção visual torna-se convincente, agradável e até cômico dependendo da característica 

física e psicológica do personagem (Fig.36).  

 
Figura 36 - Pencil Test de cena, “Josué e o Pé de macaxeira” 

 
 Fonte: Frames editados, vídeo retirado do site do autor: diogoviegas.blogspot.com 

 

 Em “Até o sol raiá”, há o uso constante de animação total, pois os movimentos de 

câmera não se limitam ao eixo horizontal e vertical, utilizam a profundidade, o que confere 

um realismo tal qual é capturado pela câmara cinematográfica nos filmes de atores (Fig.37). 

Acontece que os softwares utilizados na técnica 3D possibilitam, por meio da modelagem de 

                                                
16 Walt Disney e seus artistas sistematizaram doze princípios que permitem a comunicação convincente da 
imagem: comprimir e esticar, antecipação, encenação, animação direta e posição-chave, continuidade e 
sobreposição da ação, aceleração e desaceleração, movimento em arco, ação secundária, temporização, 
exageração, encenação, desenho volumétrico, apelo (BARBOSA JÚNIOR, 2002, p.115). 
17  Trata-se da maleabilidade de um objeto/personagem comprimir e esticar. Qualquer coisa composta de carne 
viva, não importa o quão óssea seja, irá mostrar o movimento em sua deformação progredindo através de uma 
ação (THOMAS; JOHNSTON, 1981).  
18 Consiste na caricaturização do personagem ou ação a fim de potencializar a caracterização, personalidade ou 
ação do mesmo. 
19 São ações que complementam a ação principal desempenhada pela coisa animada. A ideia que está sendo 
posta em cena pode ser fortalecida por ações secundárias (THOMAS; JOHNSTON, 1981). 
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um ambiente cenográfico, essa via de acesso fácil à imersão tridimensional, poupando o 

esforço exigido pela técnica tradicional/2D na habilidade do desenho de perspectiva. 

 
Figura 37 - Frames capturados e editados de “Até o sol raiá” (00:01:22 - 00:02:27). 

 
Fonte: Até o Sol Raiá (Dir.: Fernando Jorge e Leandro Amorim, cor, 10min53s, 2007). 

 Vale lembrar que, na primeira cena da animação, que há a narração do cordel, ocorre o 

animação limitada, pois é omitido e, por sua vez, economizado o uso de personagens em cena, 

destacando a atenção no som da locução para a ilustração da cena.  

 

2.2.2 Hiper-realismo 

 

 Seguindo fielmente as “formas universais de representação” da natureza, termo 

denominado por Wofflin (2001), outra característica dos padrões hegemônicos do cinema é a 

intensa busca pelo hiper-realismo. Ao longo de dez anos, produções têm experimentado 

disputar com o cinema de atores reais substituindo-os inclusive por atores produzidos em 

animação. Exemplos como os filmes: “Final Fantasy VII: Advent Children” (Fig.38), de 

2004, produzido no Japão pela Square Enix, dirigido por Tetsuya Nomura; “Beowulf” 

(Fig.39), de 2007, “O expresso polar” (Fig.40), de 2004, e “Os fantasmas de Scrooge” 

(Fig.41), de 2009, todos dirigidos por Robert Zemeckis. Estes filmes apontam para uma 

visualidade pós-moderna, como suscita Schneider (2011), consequência do fenômeno de 

hibridização de técnicas gráfico/plásticas, mostrando-nos a situação em que se chegou o 

cinema atual.  
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Figura 38 - “Final Fantasy VII: Advent Child”, 2004 Figura 39 - “Beowulf”, 2007 
   

 

 

 

 
      Fonte: http://www.square-enix.co.jp/dvd/ff7ac              Fonte: http://www.imdb.com/title/tt0442933  

            

        Figura 40 - "O expresso polar", 2004                            Figura 41 - "Fantasmas de Scrooge", 2009 
 

             

   
              

 

 

 

 

    Fonte: http://www.imdb.com/title/tt0338348/             Fonte:  http://www.imdb.com/title/tt1067106/ 

  

A animação “Até o sol raiá” é a única das analisadas que possui esta tendência de estilo 

visual. Em uma das cenas iniciais, no momento em que o artesão está trabalhando na 

confecção dos bonecos de argila, podemos perceber o nível de detalhes tanto do personagem 

quanto do cenário. A iluminação e texturas trabalhadas nesta cena desempenham um papel 

importante para a verossimilhança destes objetos de cena com a realidade (Fig.42).  

 
Figura 42 - Cena de “Até o sol raiá”, 2007 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Até o Sol Raiá (Dir.: Fernando Jorge e Leandro Amorim, cor, 10min53s, 2007). 
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2.2.3 Influência dos modernistas da UPA 

 

 O design dos desenhos animados produzidos hoje para televisão atende a necessidade 

de mercado direcionado ao público infantil. O uso de cores bastante “fauvistas”, personagens 

quase reduzidos às formas geométricas básicas, uso excessivo de expressões faciais 

exageradas para potencializar sentimentos20, dentre outros recursos narrativos, estabeleceram 

um padrão hegemônico nas séries animadas televisivas. Podemos encontrar indícios das 

primeiras influências deste estilo, que por ora, tem grandes traços herdados dos quadrinhos, 

mas que também remetem a estúdios de animação do século XX que resistiam aos padrões 

hegemônicos daquela época. No início dos anos 40, alguns dos animadores da Walt Disney 

entram em greve, se demitem e resolvem fundar a própria empresa: United Productors of 

America (UPA). Estavam revoltados com a “camisa de força” que mantinha o tradicionalismo 

do gênero e modelo de produção Disney vigente. Os animadores Stephen Bosustow, Saul 

Bass, Robert Cannon, John Hubley, Pete Burness, Ted Parmelee e William Hartz afirmavam 

que a animação não teria que ser uma realista imitação cuidadosa da vida real, desta forma 

“simplificaram o esquema de produção, desenvolveram um desenho linear, abordando uma 

problemática adulta em que o escapismo foi renegado.” (MIRANDA, 1971, p. 68). 

 É perceptível a influência que os artistas tinham da obra de Picasso (Fig.43). Na série 

“Mr. Magoo” (Fig.44), observamos uma composição de cores e formas característica do 

cubismo, o qual explica Janson (2009, p. 366): “começamos a ver que a destruição é bastante 

metódica; tudo – as figuras, assim como seu ambiente – está quebrado em facetas angulares, 

as quais, como se pode observar, não são uniformes, mas sombreadas de uma forma que lhes 

confere uma certa tridimensionalidade”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Um exemplo claro é o efeito Super Deformed, utilizado nos mangás e animês japoneses, onde caricaturizam os 
personagens reduzindo-os a crianças e exagerando sua expressão facial. 
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       Figura 43 - Still Life with Lamp. Picasso, 1944                       Figura 44 - Mr. Magoo. UPA Studios, 1954 

 
 

 

 

 

 Este modo de tratar as formas da natureza por meio de figuras geométricas tornou-se a 

identidade visual das animações da UPA. O claro-escuro perde sua função, e apesar da 

renúncia à perspectiva, o que permite a ilusão de profundidade agora passa a ser a 

representação do volume de forma colorida sobre superfícies. 

 Várias características diferenciam a animação moderna do estúdio UPA da animação 

clássica Disney, dentre elas: na técnica, podemos perceber a espontaneidade no traço, que 

permitia possibilidades de manipulação e expressão plásticas mais soltas; na tecnologia, o 

advento da televisão contribui para a melhor exploração de cores; na estética, os movimentos 

limitados dos personagens são a marca do estúdio, que foca mais no Design – influenciado 

pela escola da Bauhaus – do que na própria atuação desses personagens; ainda na estética, 

além do cubismo citado anteriormente nas obras de Picasso e Rivera, predominam outras 

influências de movimentos vanguardistas como o abstracionismo geométrico e o fauvismo – 

pincelada violenta, espontânea, colorido brutal e manchas largas.   

 A repercussão do design exposto pelo estúdio UPA no mundo, assim como ocorrera 

com estúdio Walt Disney, acabou por criar um modelo de cartoon moderno capaz de 

influenciar outros estúdios de animação como a Warner, Hanna Barbera, MGM, estúdios do 

Leste Europeu, e até o próprio Walt Disney. 

 Os estúdios Walt Disney não demoraram muito para experimentar essa tendência; e 

embora não tenham mudado o estilo clássico de animação, conseguiram adaptar a estética das 

vanguardas modernas aos movimentos muito fluentes e primorosos de seus personagens 

(Fig.45).   

Fonte:http://www.wikipaintings.org/en/pablo-

picasso/still-life-with-lamp-1944 

 

Fonte:http://www.bcdb.com/cartoons/Columbia_Pict

ures/UPA/Mister_Magoo/The_Famous_Adventures

_of_Mister_Magoo/index.html 
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Figura 45 - Toot, Whistle, Plunk and Boom Walt Disney, 1953 

  
Fonte: http://cartoonmodern.blogsome.com/2006/03/12/tom-oreb-toot-whistle-plunk-and-boom-1953/ 

 

 A confluência entre o modernismo e o clássico na animação se deu pelo mérito do 

estúdio UPA conseguir disseminar e consolidar seu estilo visual, disputando, de tal forma, 

com produções na indústria dos desenhos animados que, nos anos 1940, emergiram no então 

recente e promissor veículo da televisão.  

 Podemos constatar como as vanguardas modernas puderam libertar o estado em que a 

animação passou a se encontrar no momento em que um grande empreendedor – com sua 

genial visão artística e administrativa – pôde estabelecer um padrão de qualidade a ser 

seguido. O que é evidenciado, concomitantemente, na história dos movimentos artísticos, em 

que ideologias de estilos se seguiram por séculos.  

 Hoje, muitos cartoons contemporâneos apresentam indícios desta influência estética 

da UPA. A Cartoon Network, Discovery Kids, Disney XD, Nickeloden e Fox Kids, dentre 

outros canais televisivos, apresentam uma gama de personagens que dão continuidade a 

proposta feita pelos resistentes ex-animadores da Walt Disney e também por outros estúdios 

como Warner Bros e Hanna & Barbera. 

 Estes desenhos absorveram características formais de alguns movimentos 

vanguardistas e adaptaram aos personagens e cenários:  

a) simplificação e economia do traço: os personagens possuem a menor quantidade 

possível de detalhes, e potencializam a expressão nos olhos, bocas e forma geométrica do 

corpo; 

b) contornos grossos e linhas internas finas: este contraste de espessura assemelha o 

personagem à construção formal de logomarcas, insígnias, que possuem essa característica na 

sua comunicação visual;  
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c) pouco detalhe anatômico nos personagens: evidencia a necessidade da logística de 

produção para televisão, na qual quanto menos complexo for o objeto animado, mais rápido 

será seu processo de animação; 

d) forma sem contornos: dá um aspecto orgânico ao personagem. 

 

 Alguns estúdios brasileiros têm conseguido entrar neste círculo fechado de produções 

de séries televisivas infantis. O projeto AnimaTV, primeiro programa de fomento à produção e 

teledifusão de séries de animação brasileiras, realizado pela Secretaria do Audiovisual (SAV) 

e a Secretaria de Políticas Culturais (SPC) do Ministério da Cultura, tem selecionado séries 

infantis para veiculação na TV Cultura e também Cartoon Network, é o caso das séries 

“Carrapatos e Catapultas” (Dir.: Almir Correia, 2011) e “Tromba-trem” (Copa Studio, 2011) 

(Fig.46 e 47).    

 
Figura 46 - Carrapatos e Catapultas, Almir Correia, 2011       Figura 47 - Tromba-trem, Copa Studio, 2011 

     
        

 

 

 

 Em “Tromba-trem”, a estória é focada em Gajah, um elefante indiano que perdeu a 

memória, e este conhece Duda, uma tamanduá que é vegetariana. No decorrer da série, eles 

encontram uma colônia cupim cuja rainha acredita ser de outro planeta. Eles viajam num trem 

a vapor pela América do Sul, conhecendo novos personagens e novos lugares. 

 Já em “Carrapatos e Catapultas”, a estória concentra-se nas aventuras dos carrapatos 

bicos de pato Bum, Bod, Bolão e Baixinho, habitantes do Planeta Vaca, onde os carrapatos 

nascem com paraquedas, se locomovem através de catapultas, adoram sugar gororoba e 

pensam que engordando vão explodir para ir morar no mundo dos carrapatos fantasmas, 

considerado o paraíso para eles. 

 Trata-se então de um padrão de estilo que moldou a indústria televisiva e tem sido 

transformado com novos estilos visuais. 

Fonte:http://carrapatosecatapultas.blogspot.com
.br/2012/01/mensagens-subliminares-em-

carrapatos-e.html 

Fonte: http://trombatrem.blogspot.com.br/ 
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 A animação “Josué e o pé de macaxeira” apresenta uma grande influência deste estilo 

vanguardista moderno. Personagens com design geometrizados em silhuetas quadradas, 

elípticas, retangulares, lembram as séries televisivas da Cartoon Network. A atuação dos 

personagens, seus gestos e posturas têm bastante ligação com a exagerada penetração dos 

cartoons televisivos. 

   

2.2.4 Animê 

 

 O animê consolidou-se como um padrão visual desde o início dos anos 80, mediante 

seu estrondoso potencial na indústria da televisão e cinema mundial, tanto que estúdios norte-

americanos começaram a firmar parcerias com estúdios japoneses. Era nítido que as 

animações nipônicas possuíam uma fórmula de atratividade, um diferencial em relação às 

produzidas nos EUA naquela década. Segundo Luyten (2000, p. 184), “O ano de 1987 marcou 

o início de grandes acordos entre editoras”. A autora cita o exemplo do acordo entre a First 

Comics de Chicago com editoras japonesas. Outro exemplo foi o personagem Tetsuwan 

Atomu, do Osamu Tezuka, que foi adaptado e transformado em AstroBoy para o público 

norte-americano. Era o início de uma hibridização de linguagens que se iniciava entre o 

ocidente e oriente. 

 Quando comparamos séries norte-americanas que possuem uma estética típica das 

animações ocidentais e vemos outras séries que possuem influência do animê e até parceria de 

produção, fica clara esta “contaminação” de linguagem. É o exemplo da série “ThunderCats” 

(Fig.48), produzida pela parceria entre a Rankin/Bass Productions (EUA) e pelo grupo de 

estúdios japoneses Pacific Animation Corporation, em 1983. Sob a direção dos norte-

americanos Anthur Rankin Jr. e Jules Bass, as cenas de combate possuem todo 

enquadramento e dinamismo característico do animê. A repetitiva cena do personagem Lion 

evocando os poderes de sua espada e a fúria do vilão Mumm-Ra se despindo do seu traje de 

mago ancião, apresentam a movimentação de câmera com sensação de ação incansável 

proposta nos mangás do Osamu Tezuka que foi adequada ao animê. 
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Figura 48 - Thundercats, Rankin/Bass, 1983 

 
  Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=st4bJRUtrTo 

 

Quando observamos He-Man (Fig.49), série norte-americana também produzida em 

1983, mas pelo estúdio Filmation Associates, percebemos a distinção das características de 

linguagem da animação ocidental e oriental predominantes naquela década em animações 

para televisão desse gênero. As cenas de combate apresentam planos estáticos, nos quais no 

máximo a câmera move-se em travelling ou panorâmica para direcionar o olhar do 

espectador. Não há muita metamorfose de imagens. Ocorrem muitos ciclos de animação 

repetitivos, e o background é sempre estático. 

 
Figura 49 - He-man, Filmation Associates, 1983 (He-man.org) 

 
            Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=yXitMPp4DIM 

 

Esta linguagem que diferencia a animação japonesa da ocidental iniciou com a 

genialidade do japonês Osamu Tezuka.  

Gravett (2006) nos explica que Osamu lançava mão de inovações nos quadrinhos 

como: alterar constantemente o ponto de vista do leitor, imitando os movimentos de uma 

câmera para gerar sensação de ação incansável; reconfiguração dos quadrinhos ajustando-os 



56 
 

para livros com número de páginas elevada; linhas de movimento, distorções de velocidade e 

efeitos sonoros. Outra característica da estética do mangá reinventado por Tezuka seria os 

olhos grandes dos seus personagens. Uma influência dos cartoons norte-americanos foi, por 

exemplo, os personagens humanos e antropomórficos criados pelo estúdio Walt Disney e 

Fleischer´s. Segundo Gravett (2006, p. 30), Osamu foi contagiado com o hábito do pai de 

assistir aos filmes estrangeiros, colecionar filmes do Disney, dos irmãos Fleischer (Betty 

Boop, Popeye e outros) e comédias do Charlie Chaplin.  

Além de produzir quadrinhos, Tezuka também produzia animações, e a estas ele 

adaptou toda linguagem a qual reinventou nos mangás. No entanto, as características que 

distinguem os atuais mangás e animês japoneses das animações ocidentais também possuem 

heranças do teatro nipônico. 

De acordo com Almeida, o animê pode ter absorvido algumas características do teatro 

Kabuki e Bunraku, como por exemplo: “a ênfase dos personagens e sua vitalidade; os enredos 

ilógicos e cheios de fantasia; a ação fragmentada; o clímax da história centralizado no conflito 

corporal dos personagens.” (ALMEIDA, 2008, p. 2). 

Tanto o teatro Bunraku quanto o Kabuki, apresentam um foco dramático diferente do 

teatro grego, o qual influenciou o ocidente. Eles desenvolveram uma linguagem narrativa com 

“forte apelo à visualidade e identificação com os personagens, explorando os movimentos, 

expressões e gestos” (ALMEIDA, 2008, p.3). 

Outra característica que o animê provavelmente herdou do teatro Kabuki é o Tate, um 

movimento cênico composto por atuações grupais de lutas estilizadas, com cambalhotas, 

saltos e acrobacias. Segundo Almeida (2008), o animê apresenta sequências de luta muito 

similares a essa coreografia do Tate, tendo o recurso da montagem como um grande aliado 

para potencializar o drama, explorando planos com diversos ângulos, ritmos e apresentando 

os vários pontos de vista dos personagens envolvidos. 

Interessante notar também a ligação das cenas de confronto entre heróis e vilões dos 

animês ao recurso do Tachimawari, são movimentos estilizados de luta com espadas e mão-a-

mão muito usado no teatro Kabuki. O Tachimawari é percebido quando: o protagonista 

confronta-se com os oponentes em lados opostos do palco, e ao ocorrer o encontro, os 

inimigos espalham-se em qualquer direção contra o herói; e em cenas de assassinato onde o 

uso da câmera lenta acentua a intensidade do tempo enquanto duração (ALMEIDA, 2008). 

Esta identidade que foi construída pelo animê a partir de uma provável apropriação da 

linguagem teatral oriental, parece não agradar alguns produtores de animação mais ligados à 
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linguagem clássica do cinema, pela forma como estes recursos são exagerados e 

resignificados na narrativa das histórias. 

Em um texto de 1987 para um curso de cinema, o grande diretor cinematográfico do 

estúdio Ghibli, Hayao Miyazaki, disse que é inútil discutir os animês. Ele conta que, se há 

algo que se deve discutir nos animês, é o excesso de expressionismo nas produções japonesas. 

Esse excesso de expressionismo tratado por Miyazaki seria uma das características marcantes 

da linguagem animê: "a distorção do tempo e do espaço para valorizar emoções que, segundo 

ele, são completamente vazias." (GOTO, 2002, p. 14).  

Se pegarmos como exemplo a série “Cavaleiros do Zodíaco”, numa cena em que a 

ação deveria durar pouco mais de um segundo – de acordo com alguns princípios da 

montagem clássica – é prolongada para incluir um diálogo, pensamentos e a reação do 

adversário, o que resulta em vários minutos de animação.  

No Brasil, por exemplo, encontramos diversas revistas de ensino de desenho da figura 

humana nos moldes dos personagens japoneses. Essa incorporação da cultura nipônica é 

tamanha, que contamos com produções nacionais que utilizam o estilo japonês, como é o caso 

do animê e mangá “Holy Avenger” (Fig.50), criado em 1998 por Marcelo Cassaro, Rogério 

Saladino, J.M Trevisan e ilustrado por Érica Awano; “Combo Rangers” (Fig.51), criado em 

1998 por Fábio Yabu; e a nova série de quadrinhos do Maurício de Souza criada em 2008, a 

“Turma da Mônica Jovem” (Fig.52). 

 
Figuras 50, 51 e 52 - Holy Avenger, Combo Rangers e Turma da Mônica Jovem 

 

  
 

Fonte: http://www.universohq.com/quadrinhos/2006/tese_holly.cfm 
Fonte: http://omelete.uol.com.br/quadrinhos/combo-rangers-12-edicao-de-aniversario/ 

Fonte: http://www.turmadamonicajovem.com.br/ 
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 O animê constitui-se, assim, como um padrão de estilo que carrega toda uma 

linguagem visual consolidada e com uma série de recursos estratégicos narrativos. 

 

3 MISE-EM-SCÈNE DA ANIMAÇÃO 

 

 A animação comporta várias etapas em seu processo de criação, que vai desde a 

roteirização, arte conceitual, storyboard, criação de cenários, pencil tests, modelagem, 

animação, iluminação, colorização/texturização, até a pós-produção das imagens.  

 No entanto, nosso interesse nesse trabalho foi de focar apenas aspectos de mise en 

scène acerca do design de personagens, cenário e elementos estratégicos narrativos, pois a 

partir destes podemos retirar muita informação quanto às significações das imagens para a 

análise do objeto de estudo. 

 

3.1 DESIGN DE PERSONAGENS 

 

 Os curtas-metragens são breves, e devido a essa pouca duração temporal, ocorre o 

impedimento dos personagens apresentarem mais informações sobre si aos espectadores. Isto 

exige muito do cineasta, designer e animador que realiza o filme animado, pois a narração, 

diferente do que ocorre na obra literária, é essencialmente visual. Desta forma os personagens 

precisam transmitir informações suas naquele curto período de tempo exposto em cena. 

 Estas informações visuais estarão contidas no figurino e na silhueta do personagem 

que “é, basicamente, uma composição de unidades significativas visuais (principalmente) e 

auditivas (secundariamente) organizadas em contextos demonstrativos que evocam suas 

características na imaginação do espectador”. (PINNA, 2006, p.232). 

 Michael Mattesi em seu livro “Force: character design from life drawing”, nos 

apresenta toda uma teoria da construção de personagens a partir de formas abstratas. Segundo 

o autor, cada forma possui uma significação simbólica que define a caracterização daquele 

indivíduo, e estas formas tem alguma relação emocional geral para nós (Fig.53): 

 
O triângulo: com sua ponta para baixo, pode representar uma figura atlética. 
É também frequentemente usado para vilões... O círculo: é considerado a 
forma mais amigável da família das formas. Não é por acaso que a cabeça e 
orelhas do Mickey Mouse são circulares. O quadrado: esta forma define 
força. Se esticada na horizontal, parece uma base sólida. Verticalmente, é 
como uma coluna de força (MATTESI, 2008, p.62-63). 
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Figura 53 - Significações das formas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: retirado de Character Design from life (MATTESI, 2008, p.62). 

 

 Se observarmos o design do personagem Space Ghost, produzido em 1966 pelo 

estúdio Hanna Barbera, temos na figura do herói a forma geométrica do triângulo com a ponta 

para baixo (Fig.54).  

 Esta representação geométrica em heróis permaneceu como padrão comum, sinônimo 

de força, destreza e poder, no entanto, mesclando o princípio do “Exagero” proposto por 

Disney, criando personagens cartunizados com formas físicas além das proporções da figura 

humana real. 

 Um exemplo de outro herói, desta vez adaptado dos quadrinhos para a animação, foi o 

Superman, adaptado pelo estúdio Fleischer em 1941, os mesmos criadores da Betty Boop e do 

Popeye. A forma atlética sintetizada em triângulo tornou-se comum entre os heróis que 

representavam a força, poder e o bem (Fig.55).    
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Figura 54 - Space Ghost, estúdio Hanna Barbera               Figura 55 - Superman, estúdio Fleischer 
 
    
      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 Mattesi defende a ideia das formas enérgicas, que significa quando se combina uma 

forma reta e outra curvilínea, a retidão da forma representa a estrutura enquanto que a curva 

representa a força, criando assim uma forma agradável e de fácil leitura (Fig.56). 

 
Figura 56 - Formas enérgicas 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: retirado de Character Design from life (MATTESI, 2008, p.64) 

 

 Esta combinação produz efeitos interessantes na construção de personagens, que 

passam a apresentar uma fluidez e empatia em sua comunicação visual. No exemplo abaixo, o 

autor definiu a pose da personagem através do ritmo de triângulos com cantos curvilíneos 

(Fig.57).  
Este triângulo nos mostra a grande ideia da pirâmide hierárquica completa. 
A metade superior do triângulo empurra para a direita e a parte inferior do 
triângulo empurra para a esquerda. Você pode ver essas energias na caixa 
toráxica e nos quadris. Eu, então, entro e defino os múltiplos ritmos com as 
formas contundentes que esclareçam esses conceitos (MATTESI, 2008, 
p.70). 
 

 
 

Fonte:http://hannabarberaworld.blogspot.com.b
r/2010/06/space-ghost.html 

Fonte: http://www.animationmagazine.net/top-
stories/alex-toth-out-of-griping-comes-success/ 
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Figura 57 - Ritmo do triângulo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: retirado de Character Design from life (MATTESI, 2008, p.65) 

 

 Manuais de desenho do estilo cartoon disseminam essa teorização, a exemplo do livro 

“Fantasy! Cartooning”, do Ben Caldwell, que possui além desse, uma vasta produção 

bibliográfica sobre construção de personagens. Em um trecho do livro, Cadwell explica a 

melhor maneira de representar um Herói no desenho, mostrando o passo a passo da 

construção anatômica, exemplificando o que funciona e o que não funciona na comunicação 

visual (Fig.58). 
 

Figura 58 - Construção do braço(esq.) e perna(dir.) de um Herói 

  
Fonte: retirado do livro Fantasy!Cartooning (CALDWELL, 2006) 

 

 Eis a teorização de Mattesi na prática. A combinação de formas geométricas, de 
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retângulos e círculos no caso dos braços e pernas acima, resulta num design mais enérgico e 

fluido, ao contrário do braço com apenas círculos (primeiro da esquerda para direita), que não 

são tão eficazes em sua estrutura visual. 

 O artista Jason Deamer, designer dos personagens do longa “Ratatouille” (Pixar, 

2007), afirma que no processo de criação os artistas podem ter uma ideia clara sobre o 

personagem ou apenas uma vaga noção sobre sua personalidade, o que resultará numa série de 

esboços de sua forma, proporção e características físicas (ROBERTSON, 2013). Por exemplo, 

para a criação do protagonista Linguini (Fig.59), Deamer usou como referência caricatural 

fotos do humorista Don Knotts, e após vários desenhos tiveram que decidir entre balancear 

um rosto cartoon sorridente aos extremos e uma foto realista, dosando assim o nível de 

iconicidade e realismo com que aquela pessoa iria parecer. 

 
Figura 59 - Design dos personagens. Ratatouille (Pixar, 2007) 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.cgsociety.org/index.php/CGSFeatures/CGSFeatureSpecial/fish_rats_chefs_and_robots 

 

Vemos na primeira imagem da figura uma relação de silhueta e proporção dos 

personagens que elencam o filme desenhados lado a lado. É possível, nitidamente, visualizar 

formas geométricas, o Linguini (quinto da esquerda para direita), por exemplo, é um 

retângulo esticado, enquanto que o Anton Ego (último da esq. para dir.) é um triângulo com a 

ponta para baixo, e como vimos anteriormente, é uma forma bastante utilizada para vilões, 

conforme explica Mattesi. 

 É interessante frisar também que, no processo de produção, o ator contratado para 
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dublar as vozes dos personagens é utilizado também como referência para concepção visual, 

somando também suas características psicológicas. 

 Os teóricos dos quadrinhos são bastante incisivos quanto a estes aspectos formais 

direcionados aos personagens e toda sua sintaxe visual. 

 O estilo cartoon, por exemplo, estabeleceu-se na indústria dos quadrinhos como uma 

forma bastante atrativa. Mas por que os cartuns ainda são tão envolventes, ou melhor, por que 

nos envolvemos tanto com esse gênero vindo dos quadrinhos? Este é um questionamento que 

o artista e teórico Scott McCloud desenvolveu. 

 Segundo McCloud (2005), ao abstrairmos uma imagem através do cartoon, não só 

eliminamos os detalhes realistas desta, mas nos concentramos em detalhes específicos. Desta 

forma, reduzindo tal imagem ao seu significado essencial, um artista pode ampliar este 

significado, o que seria impossível para a arte realista. Vejamos algumas características 

principais do cartoon, conforme aponta McCloud (2005):  

a) atenção: capacidade de concentrar nossa atenção numa ideia; 

b) universalidade: quanto mais cartunizado um rosto, mais pessoas ele pode descrever; 

c) identificação: nos vemos naquele rosto cartoon, no entanto, queremos ser aquele. 

 Esta última característica é, segundo McCloud(2005), a principal razão pela qual nos 

fascinamos pelos desenhos animados e quadrinhos. Esta hipótese afirma que, quando olhamos 

um desenho realista de um rosto, vemos outra pessoa. Mas quando observamos um rosto 

cartoon, vemos a nós mesmos (Fig.60). 

 
Figura 60 - Cartunização do rosto 

 
 

 

 

 

 

 
Fonte: “Desvendando os quadrinhos”, McCloud (2005) 

 

 O cartoon vem a ser uma das grandes heranças dos quadrinhos para a animação, tendo 

em vista a tendência dos animadores virem da indústria de quadrinhos produzidos em revista 

e jornais. 

 Observando a história da animação, o design dos personagens criados para as séries de 
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TV e cinema sempre foi adaptado às limitações tecnológicas de sua época e também ao tipo 

de narrativa direcionada ao público. 

 O desenho “Felix The Cat” (1919), por exemplo, foi produzido durante o período do 

cinema mudo, exigindo mais da visualidade do filme. O artista Otto Messmer concebeu um 

personagem antropomórfico sintetizando sua forma em uma simples mancha negra, 

despreocupando-se assim dos contornos ou detalhes, algo que se demonstrou bastante 

eficiente também na experimental pré-visualização televisiva por volta de 1928. Messmer 

lançou mão de características cômicas das gags de Charlie Chaplin na personalidade e 

performance do personagem, fator importante no seu sucesso. 

 O personagem Mickey Mouse concebido pela primeira vez em 1928 procurou se 

sobressair em relação às limitações tecnológicas de cada período, Walt Disney não poupou 

investidas no esforço do desenho de perspectiva preciso.  

 Pinna (2006) explica que o biólogo e pesquisador norte-americano Stephan Jay Gould, 

autor de ensaios sobre a evolução das espécies, desenvolveu um artigo intitulado “Uma 

homenagem biológica a Mickey Mouse” (1980), o qual explicava que na medida em que os 

roteiristas de Disney suavizavam o comportamento de Mickey em direção à figura de “bom 

rapaz”, os animadores modificaram sua forma lentamente, aumentando desproporcionalmente 

o tamanho de sua cabeça, olhos, pés e mãos enquanto diminuíam o tamanho do tórax e 

membros, passando a ter proporções de um bebê. 

 Personagens que possuem estas proporções de bebê, compostos por um conjunto de 

formas circulares, são denominados como cute character pelos norte-americanos, ou 

“personagens fofinhos” (Fig.61). Eles inspiram afeto nos seres humanos (GOULD apud 

PINNA, 2006). Mas também nem todos os personagens devem ser vistos como fofinhos, pois 

estas formas também são utilizadas em personagens com características psicológicas agitadas 

ou amalucadas como o Pica-Pau, o Pato Donald, ou até mesmo os integrantes da série South 

Park (Fig.62), que apresentam uma linguagem agressiva para o público infantil. 
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Figura 61 - Pica-Pau. Walter Lantz Pictures              Figura 62 - South Park. South Park Studios 

       
                

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                             Fonte: http://www.southparkstudios.com 
 

 

 

 

 

Fonte: http://mayersononanimation.blogspot.com.br/2006/06/fred-moores-woody-woodpecker.html 

  

Esta característica tornara-se uma tendência nos estúdios que produziam séries para 

televisão, como é o exemplo do estúdio Hanna-Barbera que adotou personagens 

antropomórficos e estereótipos convencionais. 

 Vale ressaltar também que o design de personagens está associado antes de tudo à 

convenção dos estereótipos. Eisner (2005) aponta que estes são criados a partir das 

características físicas comumente aceitas e associadas a uma ocupação, tornando-se ícones, 

utilizados nas narrativas gráficas (Fig.63). 

 
Figura 63 - Estereótipos 

 
Fonte: “Narrativas Gráficas”, Eisner (2005, p. 22) 

 

 Diferente do cinema, nos quadrinhos não há muito tempo e espaço para descrever a 

ocupação de um personagem, desta forma a caricatura tem de ser objetiva e clara, na qual “o 

traje e a maneira como ele é usado, é uma poderosa ferramenta narrativa gráfica” (ibid., p.26). 



66 
 

 Desta forma, “o estilo de desenho usado para cada um dos personagens deve ser 

consistente um com o outro, caso contrário, não vão funcionar juntos confortavelmente na 

tela” (WEBSTER, 2005, p. 142). Isto implica numa série de planejamentos visuais de 

composição, os quais envolvem inicialmente, a determinação da forma da silhueta do 

personagem em contraste ao plano de fundo, uma boa silhueta resultará numa boa 

identificação do público para com a ação que o personagem está apresentando, 

consequentemente uma comunicação visual eficaz ocorrerá. 

 Não podemos esquecer também da questão dos padrões de referência, que segundo 

Eisner (2005, p. 23), "determinam as características humanas através do reconhecimento da 

aparência física." (Fig.64) 

 
Figura 64 - Aparência física 

 
Fonte: ilustração retirada do livro “Narrativas gráficas” (EISNER, 2005) 

 

 

 Os dualismos do bem/mal, herói/vilão, belo/feio, fornecem uma gama de 

caracterizações já convencionais que ajudam bastante na recepção desses códigos num curta-

metragem, que fornece informações em frações de segundos. 

 Estes padrões tornaram-se bastante saturados no auge da indústria dos quadrinhos 

norte-americanos, a exemplo da diversidade de personagens criados pelas editoras Marvel e 

DC Comics desde a década de 30.  

 Por fim, mais um elemento-chave na comunicação visual de personagens é o seu 

figurino. A maneira como um personagem é vestido também apresenta uma grande 

significação simbólica numa obra narrativa (Fig.65). 

 
A vestimenta é simbólica. Ela consegue transmitir instantaneamente a força, 
o caráter, a ocupação e a intenção de quem a usa. A maneira como o 
personagem a usa também pode transmitir uma informação ao leitor. [...] O 
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traje, e a maneira como ele é usado, é uma poderosa ferramenta na narrativa 
gráfica (EISNER, 2005, p.26). 
 

 
Figura 65 - Vestimentas 

 
Fonte: “Narrativas gráficas” (EISNER, 2005) 

  

 Compreendemos então que o design de personagens é uma etapa na produção de uma 

animação decisiva, tendo em vista que, especificamente nos curtas-metragens não há tempo 

suficiente para um melhor detalhamento do enredo para com o público, restando para os 

personagens a dura tarefa de transmitir o que se pretende naquela estória, algo viabilizado 

através dos artifícios do design, na estruturação de formas geométricas, proporção, estilo 

visual e vestimenta.   

 Além deste planejamento, devemos compreender como funciona a disposição de 

cenários em composição a estes personagens. Para isso veremos em sequência alguns tópicos 

relativos a objetos de cena, cor e iluminação, tópicos indispensáveis na cenografia de uma 

animação. 

 

3.2 CENÁRIO 

 

3.2.1 Elementos Cenográficos 

 

 O planejamento cenográfico envolve antes de tudo a pesquisa do que se pretende 

conceber visualmente. 

 De acordo com Machado, “a comunicação visual é o meio insubstituível de passar 

informações planejadas de um emissor a um receptor, e o seu êxito está ligado à exatidão das 
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informações e objetividade dos sinais” (2011, p. 79). 

 Tal exatidão ilustrará a ideia que o diretor quer transmitir a respeito da estória, seu 

contexto social, histórico, político e seus efeitos naquele ambiente. Fazem-se necessários, 

então, alguns questionamentos para a pesquisa de um projeto cenográfico: 

 - Em que espaço e tempo será ambientado o cenário?  

 - Estes objetos pertencem à cultura de qual local? Possuem uma história? 

 - Em estilo visual ou movimento artístico se enquadra o design dos artefatos de  cena? 

 Esta tarefa cabe ao production designer, profissional que junto ao diretor e diretor de 

fotografia, se responsabiliza com a aparência do filme, estabelecendo a sensação visual e as 

especificas necessidades estéticas de um projeto. “Essa expressão foi criada em 1939, em 

respeito à complexidade do projeto visual de William Cameron Menzies para o filme E o 

vento levou” (MACHADO, 2011, p. 75). 

 Tomaremos como exemplo a animação “Blind Spot” (2007), trabalho de conclusão dos 

alunos da prestigiada escola de animação francesa Gobelins.  

 Um ladrão desajeitado resolve assaltar a mercearia Dorci´s Shop. Ao entrar no 

ambiente ele tropeça numa lata e cai em frente ao caixa sem ser percebido. Uma funcionária 

obesa dentro de uma minúscula cabine de vidro (o caixa) lê uma revista tranquilamente, e 

após estourar uma bola de chiclete gigante que mascava, ela por fim dá de cara com o ladrão, 

que já apontava sua arma para ela nervosamente, e só atira após o susto que leva com o 

estouro da bola de chiclete. A caixa é assassinada. O ladrão continua desesperado a se 

esconder quando, de repente, toma outro susto com o barulho de um guarda-chuva que uma 

senhora está testando, e com isso ele atira por reflexo em outro funcionário que estava 

organizando os produtos da mercearia. O ladrão foge, a senhora não percebe nada, deixa um 

dinheiro no caixa - e por ter alto grau de miopia não enxerga os funcionários mortos - e vai 

embora.  

 O desfecho está na interpretação das imagens capturadas pelas câmeras de segurança: 

as câmeras não captam o ladrão em momento algum devido aos ângulos, registram apenas a 

senhora testando o guarda-chuva fazendo um gesto similar ao apontamento de uma arma, 

coincidentemente no mesmo momento quando os funcionários sofrem os disparos. O ladrão 

não é pego e a senhora é presa, pois a forma como a câmera captou sua movimentação no 

ambiente, os seus gestos e o som emitido por um brinquedo Cowboy, em paralelo aos eventos 

ocorridos dos disparos, induzem perfeitamente a uma sequência de ações criminais (Fig.66). 
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Figura 66 - Cenas capturadas da animação Blind Spot. Gobelins, 2007  

 
Fonte: www.blindspotthemovie.com 

 

 O curta-metragem de 3min17s não possui diálogos, apenas o uso do gesto dos 

personagens, e principalmente, o trabalho narrativo guiado pela cenografia. Neste caso, os 

elementos de cena são fundamentais para a estória: 

- Câmera de segurança: é o objeto-chave, pois reedita e modifica o desfecho comum 

que a trama poderia ter; está por trás do caixa e não consegue captar nada à sua frente, pois a 

mulher tampa todo ângulo de visão devido a sua obesidade, não enquadrando então o ladrão, é 

um elemento sinalizador de futuros eventos no início da animação;  

- Lata de sopa: a senhora deixa cair uma lata no chão, o que ocasiona a queda do 

ladrão, e provoca um evento seguinte; é também um elemento comum em várias cenas: 

funcionário organizando a estante deste produto; senhora observando o guarda-chuva; 

- Carnes: o funcionário confunde o sangue da caixa com as carnes na seção frigorífica, 

no entanto, não suspeita de nada;  

- Boneco de brinquedo Cowboy: ativa uma voz “Hands up!” (Mãos ao alto!) após a 

senhora puxar o guarda-chuva preso ao seu botão, o que leva aos investigadores suspeitarem 

da voz da senhora anunciando o assalto; 

- Guarda-chuva: é interpretado pelos investigadores como a arma de fogo que a 

senhora portava no assalto; 

- Placa com aviso: vemos uma placa amarela indicando “Aviso: loja sob vigilância por 

vídeo” logo após a senhora sair da mercearia. É um objeto sinalizador para os próximos 
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eventos; 

- Televisão: na última cena vemos na casa do ladrão o jornal noticiando a senhora 

recém-presa; ele chega após esta notícia, no momento do comercial de cereais, e não vê nada; 

- Caixa de cereais: o ladrão consome o cereal American Corn Flakes, ao mesmo tempo 

em que vê seu comercial na TV que mostra um cowboy acenando, de repente uma referência 

ao brinquedo cowboy que o “ajudou” no desfecho do crime;  

 Percebe-se então que o planejamento cenográfico é importantíssimo para a narrativa 

de um curta-metragem.  

 O cenário pode também simplesmente cumprir o seu papel comum de apenas servir 

como plano de fundo, sem precisar interagir com os personagens ou sinalizar eventos que 

deixem códigos para o espectador. Sua composição deve ser harmoniosa com os elementos de 

primeiro plano.  

 A partir daí, devemos compreender o quão importante é a composição de cor destes 

cenários, que propõem toda uma simbologia acerca dos significados que cada temperatura e 

paleta podem causar na recepção dos espectadores. 

 

3.2.2 Cor 

 

 Tomemos como exemplo uma cena da animação “Up” (2009), do estúdio Pixar. 

Vemos em um plano sequência, a construção da nova vida dos recém-casados Carl e Ellie: a 

reforma da casa recém-comprada, o planejamento de um bebê, e a rotina de trabalho do Carl. 

O envelhecimento do casal acompanha linearmente o tempo fílmico desses planos. O último 

plano que encerra esta cena é a morte da Ellie. A cor, indiscutivelmente, potencializa a 

emoção proporcionada pela sucessão dos acontecimentos (fig.67).  

 
Figura 67 - Sequência de “Up”, Pixar, 2009 

   

   
Fonte: http://www.imdb.com/title/tt1049413/ 
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 Farina (2006, p. 214) explica que, “as cores sugerem pesos distintos”. Enquanto isso, o 

branco e o amarelo representam a leveza, o roxo-escuro e o preto passam a sensação de peso. 

Observando os frames da sequência citada, vemos que os momentos de felicidade do casal nas 

primeiras cenas apresentam as cores azul, verde claro e amarelo claro nos passando a 

sensação de leveza. Já nas cenas seguintes, onde os momentos de dor tornam-se frequentes, a 

paleta de cores das cenas muda para temperatura fria, com roxo-escuro, azul marinho, rosa, 

apontados na cenografia da igreja que tem apenas as janelas como fonte de iluminação, 

focando feixes de luz no protagonista. 

 Observamos que as cores utilizadas nas animações objeto do nosso estudo foram: 

vermelho, amarelo, laranja, marrom/ocre/terra, violeta, azul e verde.  

 Israel Pedrosa, em seu estudo “Da cor à cor inexistente”, nos mostra a utilização 

simbólica e mística destas cores: 

- Vermelho: sua aparência mais bela e enérgica é conseguida quando aplicado sobre 

fundo preto. Sobre o branco, fica escura e terrosa. Ao lado do verde, forma a 

complementaridade vibrante, atingindo até certa brutalidade. "É sempre influenciada pelo azul 

ou amarelo, pendendo ora para o frio, ora para o quente. Representa o fogo, o sangue, está 

ligada ao princípio da vida" (PEDROSA, 2009, p.118-121). 

- Amarelo: quando misturado ao vermelho, exalta-se, criando o laranja. Misturado ao 

azul, esfria-se e produz o verde. É pouco visível quando aplicado sobre o branco, já sobre o 

preto, ganha força e vibração. Quando em contraste com o cinza se enriquece em beleza. "O 

amarelo com o roxo (complementaridade) formam a combinação mais usada na decoração 

funerária. Está ligado a ideia de impaciência, e significa sabedoria, amor, fé, virtudes cristãs e 

constância" (PEDROSA, 2009, p.122-123).  

- Laranja: cor pigmento binária, complementar do azul. Clareado com o amarelo fica 

iluminado e aumenta sua vibração, porém perde a consistência. Com o branco ganha 

luminosidade. "Representa a mutação, inconstância, instabilidade, dissimulação e hipocrisia." 

(PEDROSA, 2009, p.128-129).    

- Marrom/Ocre/Terra: "significa a penitência, sofrimento, aflição e humildade." 

(PEDROSA, 2009, p.129).   

- Violeta: cor resultante do azul com o vermelho. Com o preto torna-se desagradável e 

sujo. "Com o azul esfria-se, oferecendo tonalidades de extrema riqueza cromática." 

(PEDROSA, 2009, p.127-128).   

- Azul: é a cor do infinito e dos mistérios da alma. Todas as cores que se misturam 
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com o azul esfriam-se, por ser a mais fria das cores. Com o vermelho ou o ocre amarelo, o 

azul manifesta as rivalidades do céu e terra. "Simboliza a justiça, lealdade, beleza, boa 

reputação, nobreza e fidelidade" (PEDROSA, 2009, p.125-127). 

- Verde: produto da mistura do amarelo com o azul. Com o preto, descaracteriza-se 

tornando cinza. Com o azul da prússia, cria infinitas possibilidades cromáticas. Com o 

amarelo torna-se ativo. "Seu poder tranquilizante é até sedativo. É a cor da esperança, força, 

longevidade e imortalidade." (PEDROSA, 2009, p.123-124).  

 

3.3 ELEMENTOS ESTRATÉGICOS NARRATIVOS DA ANIMAÇÃO 

 

 Os quadrinhos podem ter fornecido os primeiros elementos da sintaxe visual que 

compuseram a narratividade da animação. Se remetermos a história da animação, veremos 

que os primeiros trabalhos de gênero não documental foram realizados por profissionais 

cartunistas. No período de industrialização da animação, a maioria dos primeiros estúdios de 

Nova Iorque foi fundada por cartunistas de jornais e revistas. 

 Isto fica evidente quando vemos as primeiras animações produzidas no final do século 

XIX pelo artista francês Emile Cohl. Ele se dedicava à ilustração de quadrinhos antes de 

conhecer o cinema, e quando descobre que alguns filmes estavam sendo produzidos baseados 

nessas tiras, parte para produção (BARBOSA JÚNIOR, 2002). Amigo e conterrâneo do 

caricaturista André Gill - um dos mais famosos do final do século XIX -, Cohl modificou o 

gênero documental dos Lightining Sketches até então estabelecido nas produções anteriores do 

inglês J. Stuart Blackton, para o que seria a primeira tentativa da decupagem de planos no 

cinema - mais tarde o norte-americano D. W. Griffith viria a estabelecer sua linguagem.  

 Cohl foi quem primeiro consolidou a ideia e modelo de produção de desenho animado 

que conhecemos hoje: enquadrando a animação nas dimensões de uma folha de papel, 

fugindo assim do gênero documentário até então vigente (espetáculos desenhados em lousa 

preta e giz); fotografou duas vezes cada frame, reduzindo a quantidade de desenhos para cada 

segundo de animação; simplificou o traço; lançou mão do recurso técnico da caixa de luz, que 

lhe permitia sobrepor os desenhos, para retraçá-los com precisão (BARBOSA JÚNIOR, 

2002).  

 Vale destacar que, suas animações apresentavam como característica principal a 

metamorfose, uma modificação da forma de algum personagem/objeto em algum objeto ou 

coisa, ou vice-versa (fig.68). 
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 Figura 68 - Quadrinho "Distant Lens Enchantment to the View, Emile Cohl (1896) 

 
Fonte: http://geography.sdsu.edu/People/Pages/skupin/teaching/GEOG581Fall2009/notes/Notes_HistAnim.htm  

 

 Outro exemplo foi o ilustrador e animador norte-americano Winsor McCay, famoso na 

época pela série de quadrinhos “Little Nemo in Slumberland” (1905). Trouxe para as telas do 

cinema a riqueza de seus desenhos com perfeita representação perspectiva, atraentes 

composições e, principalmente, os enquadramentos que enfatizavam a ação dos personagens. 

Em relação aos quadrinhos já produzidos até então, seu espírito inovador era notável, o que 

fazia distingui-lo facilmente das ilustrações anteriores em qualquer meio. A sua facilidade de 

manusear a forma e perspectiva lhe permitiu experimentar o esticamento e achatamento das 

figuras de personagens, dando um ar cômico e estranho ao mesmo tempo (BARBOSA 

JÚNIOR, 2002). Este recurso consiste em deformar o personagem, comprimindo-o ou 

esticando-o, com objetivo de potencializar a sua ação. Seu uso já era comum nas tirinhas que 

satirizavam entidades políticas da época, uma característica do cartoon. 

 Segundo Furniss (2007), a animação recai no cruzamento de muitas práticas artísticas: 

desenho, pintura, fotografia, escultura, música, teatro, dança e cinema. O que irá diferenciá-la, 

por exemplo, da práxis do cinema, é justamente o fato de sua execução estar mais ligada às 

belas artes, como o desenho, a pintura e a escultura, implicando desta forma uma série de 

outros critérios que envolvem a teoria da arte para se analisar. 

 Diferente do cinema, o enredo de uma animação não depende unicamente dos 

artifícios da montagem para se tornar compreensível. Isto se deve exatamente ao fato de sua 

práxis envolver a manipulação do movimento, o que a caracteriza como uma linguagem 

autônoma. Desta forma, ela opera através de elementos estratégicos narrativos.  

 Wells (1998, p. 68) explica que, "é da natureza da animação ser um meio que 

disponibiliza uma multiplicidade de estilos e métodos na hora de se contar uma história ou de 

expressar pensamentos particulares e emoções." 

 Partindo desta premissa, a animação vai além dos usuais recursos narrativos utilizados 

pelos quadrinhos e pelo cinema, lançando mão dos seguintes elementos estratégicos 

narrativos: metamorfose, condensação, sinédoque, simbolismo e metáfora, fabricação, 
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relações associativas, som, atuação e performance, coreografia e penetração. 

 Neste trabalho, exemplificaremos apenas os recursos narrativos que identificamos no 

nosso objeto de estudo: metamorfose; simbolismo e metáfora. 

 

3.3.1 Metamorfose  

 

 Compreende a capacidade de mudança de uma forma para outra, sem necessidade de 

recorrer à montagem, conforme explica Paul Wells: 

 

 
Metamorfose é a capacidade de uma imagem mudar literalmente para outra 
imagem completamente diferente. Por exemplo, através da evolução de uma 
linha, da mudança de formações de uma massa, ou na manipulação de 
objetos ou ambientes [...]. A capacidade de metamorfosear imagens significa 
que é possível criar uma ligação fluida entre imagens através do processo 
de animação em si, ao invés dos recursos da edição, apesar de, 
evidentemente, a edição poder também ser empregada no mesmo filme. A 
Metamorfose na animação atinge o maior grau de economia de continuidade 
narrativa, e acrescenta uma dimensão para o estilo visual do filme de 
animação na definição da fase abstrata  entre as propriedades fixas das 
imagens antes e depois da transição. A metamorfose também legitima o 
processo de conexão de imagens aparentemente sem conexão, 
forjando relações originais entre linhas, objetos e etc...Ao permitir o 
colapso da ilusão do espaço físico, a metamorfose desestabiliza a imagem, 
confrontando horror e humor, sonho e realidade, certeza e especulação. 
(WELLS, 1998, p. 69). 
 

 O artifício de animar a mudança de uma forma humana para um objeto/coisa ou vice-

versa, algo que é “impossível” e “irreal” no cinema de atores vivos (live action) - a não ser 

pelos recursos da animação -, torna o motivo desta característica ser única da linguagem da 

animação. 

 Como já vimos anteriormente, o francês Émile Cohl foi o pioneiro no uso de 

metamorfoses no cinema de animação. Em seu desenho “The Hasher´s Delirium” (1910), 

vemos os delírios de um personagem aparecerem num balão. Neste, seus pensamentos são 

ilustrados na representação de formas geométricas que se transformam em objetos e em 

pessoas. Traços dão forma a palavras, que dão forma a um rosto humano, em sequência é 

envelhecido e por fim se desfaz ao estado inicial de simples traços no espaço daquele plano 

(fig.69). 
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Figura 69 – “The Hasher´s Delirium” (Emile Cohl, 1910) 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=DfOmxAtI00Q 

 

 

 O autor Barbosa Júnior (2002, p. 25) afirma que: 

 
Cohl demonstra a flexibilidade desse elemento em configurações que tiram 
proveito de sua leveza e ambiguidade espacial, em sequências nas quais os 
contornos sofrem mutações contínuas, misturando-se com outras formas para 
gerar novas figuras que seguem metamorfoseando-se em fluxos.   

  

 A plasticidade da forma animada dentro de cada quadro gera para o espectador mais 

interpretações, o que proporciona uma série de conotações que vão além das usuais 

intencionadas pela montagem. 

 

3.3.2 Simbolismo e Metáfora 

 

 O símbolo pode ser usado como parte do vocabulário da imagem, sugerindo 

significados específicos. O animador pode sugerir significações em sua obra audiovisual, mas, 

a obra pode conter significações além das pretendidas por ele, desta forma, muitas vezes os 

significados se sobressaem à intenção do artista. “Um filme de animação pode ser 

interpretado através do simbolismo, e os símbolos têm sido usados deliberadamente para 

facilitar o significado. Isto pode, é claro, alterar radicalmente a compreensão de um filme, 

tornando-o infinitamente mais rico em suas implicações” (WELLS, 1998, p. 83). 
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 Há um diferencial entre o simbolismo das imagens na animação em relação ao dos 

filmes de atores vivos, pois, na animação “o status do símbolo é ainda mais complicado pelo 

fato de que os efeitos simbólicos no texto do filme de atores vivos serem sempre medidos 

contra os aspectos literais do real” (WELLS, 1998, p. 83). Isto ocorre porque “o símbolo na 

animação pode operar em sua forma mais pura, separando-se das relações com a 

representação do mundo real” (ibid., 1998, p.83). 

 As possibilidades de significações criadas pelos símbolos das imagens e sons contidos 

num filme podem dizer mais ao espectador do que está meramente expresso nas imagens, e é 

nesse ponto que somos induzidos às metáforas. 
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4 DESCONSTRUINDO AS ANIMAÇÕES: ATÉ O SOL RAIÁ, JOSEUÉ E O PÉ DE 

MACAXEIRA E THREE LITTLE BIRDS (ANÁLISE COMPARATIVA) 

 

4.1 DO OBJETO DE ESTUDO 

 

 Escolhemos três animações que apresentam a temática nordestina em sua narrativa e 

que de alguma forma obtiveram boa aceitação do público nos veículos em que foram 

disseminados. Os curtas “Até o sol raiá” (2007) e “Josué e o pé de macaxeira” (2009) foram 

premiados em primeiro lugar na categoria “Melhor Curta-Metragem” no maior festival de 

animação da América Latina, o Anima Mundi. O videoclipe “Three little birds” também foi 

premiado nesse festival Anima Mundi, com o segundo lugar na categoria “Melhor Vídeo 

Brasileiro”. Além desta premiação, os três receberam outros prêmios em festivais no Brasil e 

no mundo (Vide Apêndices A, B e C). 

 

4.1.1 Three Little Birds (2003) 

 

 Em pleno sol do entardecer, vemos o cenário da caatinga como um deserto ilhado de 

pequenas pedras, árvores secas, poucos cactos e uma pequena casa de taipa sendo o ponto 

central. Até que, por meio de sucessivos fades em planos que aproximam o espectador ao 

casebre, conhecemos o protagonista: um sertanejo no seu cochilo cotidiano sendo despertado 

pela sede. 

 O tema da estiagem no sertão é o fio condutor nesta animação. Após estas primeiras 

cenas, o enredo se concentra numa aventura do sertanejo e seu burro na busca por água. Por 

conta de seus devaneios provocados pela necessidade de saciar sua sede, somos guiados - de 

forma surreal - até o céu, através do voo deste personagem que é impulsionado por um coice 

provocado pelo seu burro. Lá ocorre o milagre por meio de personagens dos artistas Gilberto 

Gil e Bob Marley, que “viajando” no céu por meio de uma kombi jamaicana, provocam uma 

chuva torrencial no sertão, transformando aquele ambiente que era antes seco - e “inóspito” -, 

agora um riacho rico em vegetação litorânea. 

 O cochilo diário do protagonista e sua isolação do mundo talvez seja uma resistência 

em não sair de lá, mesmo mediante as situações mais precárias, evitando assim o que é tão 

expressado nas canções, ao exemplo da música “Lamento Sertanejo”, onde Gilberto Gil conta 

num trecho: “Por ser de lá / Do sertão, lá do cerrado / Lá do interior do mato / Da caatinga do 
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roçado / Eu quase não saio / Eu quase não tenho amigos / Eu quase que não consigo / Ficar na 

cidade sem viver contrariado”. 

 O curta-metragem cumpre a profecia do baiano Antônio Conselheiro “O Sertão vai 

virar mar”. Vemos isso de forma cômica por meio das gags que os animadores utilizaram nas 

ações dos personagens. A forma como o sertanejo encara a falta de água, como ele cai no 

poço e a cena onde o burro enguiça, mostram a investida de comicidade em situações que são 

comumente reais.  

 A musicalidade enaltece o ritmo tranquilo do xote misturado com a batida do reggae e 

o vocal lento, que cadenciam a sequência dos planos, mostrando de forma objetiva o que a 

música expressa.   

 Gustavo Braga, diretor técnico da animação, apresenta o material de pesquisa e de 

produção material (Fig.70). 

 
Figura 70 - Pesquisa e Arte conceitual de Three Little Birds 

 
Fonte: http://gustavobraga.com/novoblog/?page_id=116 

 

 Segundo ele, para suprir a demanda em tempo hábil, a saída para uma produção de 

qualidade foi fazer uma corealização com outros estúdios: SeagullsFly e Consequência. 

 Por conta da junção de três estúdios, o primeiro problema a se resolver foi decidir qual 

software 3D utilizar, pois cada estúdio utilizava um diferente: a Conspiração utilizava o Alias 

Maya, e a SeagullsFly e Consequência utilizavam o Autodesk 3D Studio Max (Fig.71). 

Decidiram que cada profissional utilizaria o programa que quisesse; no entanto, criaram 

scripts para facilitar a comunicação entre arquivos.  
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Figura 71 - Processo de modelagem, Three Little Birds 

 
Fonte: http://gustavobraga.com/novoblog/?page_id=116 

 

 É assim que conhecemos o videoclipe “Three little birds”, com duração de 3"12', 

produzido em 2003 pelos estúdios SeagullsFly(RJ), Consequência(RJ) e Conspiração 

digital(SP). 

 

4.1.2 Até o sol raiá (2007) 

 

 Através da literatura de cordel somos apresentados à história de Lampião. E num 

passeio panorâmico a uma pequena cidade do interior, desta vez rodeada de vegetação, com 

praça e iluminação, conhecemos a casa de um artesão popular. Uma referência nítida ao 

mestre Vitalino, um ceramista popular brasileiro de Caruaru/PE, que retratou a cultura e 

folclore do Nordeste em seus bonecos de barro.  

 O enredo toma forma quando o artesão se fere com a ponta da agulha enquanto fazia 

os últimos ajustes no olho do boneco de barro que representa o personagem de Lampião. 

Após o acontecimento, o artesão vai dormir. Durante o sono adentramos ao universo ficcional 

de seu artesanato. Universo que apresenta a ambientação das festas juninas características do 

interior nordestino. Nesse espaço, conhecemos a figura do personagem Lampião, o Virgulino 

Ferreira, com cabelos pretos, lisos e compridos caídos sobre os ombros, feições duras, este 

atua com comportamento característico conforme os registros históricos: vaidoso, cruel, 

retraído e autoritário. E também as suas invasões com seu bando nas cidades interioranas, 
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furtos e assassinatos. Os combatentes usam símbolos: os militares possuem os alamares, as 

dragonas estampadas em suas vestimentas, as medalhas por mérito. No caso do bando de 

Lampião, o cangaceiro que costurasse e bordasse poderia condecorar os seus homens, 

conferindo a eles o orgulho da existência cangaceira. São aspectos característicos desse grupo 

na animação. 

 Fernando Jorge disponibilizou algumas imagens do making of, onde ele mostra como 

funcionou o processo de criação dos personagens e cenário (Fig.72). 

 
Figura 72 - Modelagem do cenário e personagem Lampião. Até o sol raiá. (Vide Apêndice A) 

 

 

 
Fonte: Imagens enviadas pelo autor da animação. 

  

 A animação produzida em 2007, dirigida por Fernando Jorge e Leanndro Amorin, tem 

duração de 10''57'. 
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4.1.3 Josué e o pé de macaxeira (2009) 

 

 Ao trocar seu burro por uma macaxeira mágica, o protagonista Josué se envolve num 

universo ficcional baseado no conto inglês “João e o pé de feijão”. Ao invés do pé de feijão, 

um robusto pé de macaxeira cresce até o céu e leva-o até um casarão sobre as nuvens, e é lá 

onde Josué irá resolver a sua vida e a do sertão: salvando uma galinha que põe ovos de ouro e 

um trio pé de serra, protegidos por um gigante Lampião, uma perfeita analogia ao vilão do 

conto original, desta vez com uma gama de personagens que remetem à cultura nordestina, 

como, por exemplo, o trio pé de serra. 

 A animação produzida em 2009, dirigida por Diogo Viegas, com duração de 12", 

bitola 35mm. 

 Abaixo veremos alguns trechos do animatic, que é o processo de planejamento de 

timing da animação utilizando o storyboard (Fig.73). (Vide Apêndice B) 

 
Figura 73 - Animatic de “Josué e o pé de macaxeira” 

 
Fonte: http://www.youtube.com/embed/xGl__Jk8cjw?fs=1 
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4.2 PONTOS ELENCADOS PARA A ANÁLISE COMPARATIVA 

 

 Os pontos que iremos analisar nas três animações foram discorridos teoricamente no 

capítulo 3, distribuídos na tabela abaixo: 

 
Tabela 1 - Pontos elencados para análise comparativa 

Tópico Pontos a serem analisados 

 

1. Elementos estratégicos narrativos - Metamorfose, Simbolismo e Metáfora 

 

2. Design de Personagens 

 

- Design e Figurino 

3. Cenário - Composição 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

4.3 ANALISANDO OS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS NARRATIVOS 

 

4.3.1 Metamorfose 

 

 Não identificamos o uso de metamorfose nas animações “Josué e o pé de macaxeira” e 

“Three Little Birds”. Já em “Até o sol raiá”, este elemento é utilizado na cena em que o 

personagem Lampião dá a ordem aos seus jagunços para atacar a população. O seu chapéu de 

couro muda de forma para ilustrar a ação que ele está encenando (fig.74). 

 
Figura 74 - Metamorfoses do chapéu de Lampião, Até o sol raiá (00:07:05 - 00:07:27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Frames retirados do curta "Até o sol raiá" (Dir.: Fernando Jorge e Leandro Amorim, 2007) 
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 De alguma forma, este recurso narrativo é potencializado pelo gesto do personagem, o 

que sintetiza nossa leitura interpretativa do que ele está pretendendo comunicar ao bando. 

Além de evitar o uso de diálogos ou texto, o gesto também nos antecipa o que poderá vir a 

acontecer nas próximas cenas.  

 

4.3.2 Simbolismo e Metáfora 

 

 Este recurso narrativo é um dos mais predominantes em animações e filmes live 

action. Na animação “Three Little Birds”, podemos exemplificar um simbolismo/metáfora no 

momento em que o protagonista está tonto, recuperando a lucidez. Os pássaros simbolizam 

esse momento de recuperação dos sentidos, muito comum em animações (Fig.75).  

 
 Figura 75 - Recuperação de sentidos, Three Little Birds (00:01:52 - 00:01:58) 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:  Frame retirado do videoclipe "Three Little Birds" (Dir.: Gualter Pupo, Lula Buarque e Fábio Soares, 

2003) 
  

 Também encontramos em “Até o sol raiá” duas cenas que utilizam este recurso 

narrativo. A primeira ocorre no momento em que o Lampião tem uma ideia, a representação 

desta abstração é ilustrada na forma de um candeeiro sobre sua cabeça, o que é também um 

símbolo convencional em animações (Fig.76). 
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 Figura 76 - Ideia ilustrada em forma de candeeiro, Até o sol raiá (00:06:35 - 00:06:36) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Frame retirados do curta "Até o sol raiá" (Dir.: Fernando Jorge e Leandro Amorim, 2007) 

 

 

 Na cena seguinte também ocorre uso deste recurso narrativo, o Lampião passa sangue 

nos jagunços e estes tomam vida, induzindo às conotações que dão ideia do “pacto de 

sangue”, baseado na simbologia convencional (Fig.77). 

 
Figura 77 - Pacto de sangue, Até o sol raiá (00:06:45 - 00:07:00) 

 
Fonte: Frame retirados do curta "Até o sol raiá" (Dir.: Fernando Jorge e Leandro Amorim, 2007) 

 

 Em “Josué e o pé de macaxeira” vemos na sequência onde ele vai enfrentar a subida 

dos enormes degraus para acesso ao casarão do gigante Lampião. Há um investimento nesta 

cena, onde vemos em transição por sobreposição de imagens, o personagem subir degrau por 

degrau. Esta sequência levanta conotações acerca do sacrifício e/ou penitência para se chegar 

ao objetivo pretendido (Fig.78).  
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Figura 78 - Sequência de frames, Josué e o pé de macaxeira (00:04:30 - 00:04:38) 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Retirado do curta "Josué e o pé de macaxeira"(Dir.: Diogo Viegas, cor,12min, 2009)     

 

 Também vemos como a morte é tratada de forma cômica em “Josué e o pé de 

macaxeira”, quando observamos o túmulo do Lampião gigante em destaque pelo tamanho em 

relação aos outros (Fig.79).  

 
 Figura 79 - Cena do cemitério, Josué e o pé de macaxeira (00:09:54 - 00:10:02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Retirado do curta "Josué e o pé de macaxeira"(Dir.: Diogo Viegas, cor,12min, 2009)     

 

 Vimos, então, que apenas na animação “Até o sol raiá”, ocorre uso de Metamorfose, 

que evita o uso de outros enquadramentos e diálogos para sintetizar uma ideia que é 

comunicada em poucos segundos.  

 No entanto, nas três animações ocorre o uso de Simbolismo e Metáfora, algo quase 

que indispensável em curtas-metragens, pois a comunicação com o público ocorre em fração 

de segundos e as ideias transmitidas precisam ser sintéticas e claras, e a melhor estratégia para 
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produzir sentidos no público ocorre através da sobrecarga de ideias com metáforas e 

simbolismos. 

 

4.4 ANALISANDO O DESIGN DE PERSONAGENS 

 

 Em “Three Little Birds”, os personagens foram baseados nos populares bonecos do 

Mestre Vitalino de Caruaru-PE. O design apresenta todas as características dos bonecos 

artesanais: ausência de dedos articuláveis, pouca preocupação anatômica, com porosidade 

característica da argila, e pintura recém-acabada de cores muito saturadas (Fig.80).  

 
 Figura 80 - À esquerda, concept art. À direita, modelos 3D prontos, Three Little Birds 

 
Fonte: http://gustavobraga.com/novoblog/?page_id=116 

 

 Vale salientar que estes personagens não obedecem à teorização de formas enérgicas, 

propostas por Mattesi no capítulo 3, no entanto, não deixam de transmitir empatia ou serem 

carismáticos, já que estão imersos no inconsciente coletivo nacional.  

 Os bonecos de argila/barro modelados pelo Mestre Vitalino não obedecem às 

proporções anatômicas, suas cabeças são grandes em relação ao corpo, os dedos das mãos são 

colados e não articuláveis e há um destaque nos olhos que são um tanto avantajados. É 

importante notar que, se observarmos a silhueta desses bonecos conseguiremos identificar o 

seu conteúdo, pois o seu design consegue transmitir todos os elementos-chave que o 

caracterizam.  

 O protagonista apresenta algumas características do sertanejo oprimido pelos donos de 

terra, das raízes do campo brasileiro. Sua feição é diferente de Josué, lembrando as 
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características do caboclo e uma semelhança com os boiadeiros que trabalham com o gado 

(Fig.81).  

 
 Figura 81 - Protagonista de “Three Little Birds” 

 
Fonte:  Frame retirado do videoclipe "Three Little Birds" (Dir.: Gualter Pupo, Lula Buarque e Fábio Soares, 

2003) 
  

 O burro (Fig.82) aparece como grande referência de identificação do Nordeste. 

Carismático, suas expressões faciais são destacadas e cômicas através das gags. Há 

semelhança com o personagem Donkey do longa “Shrek” (Dir.: Andrew Adamson e Vicky 

Jenson, Dreamworks, 2001). 

 
Figura 82 - Burro (Recortado de um frame da animação). “Three Little Birds” 

 
Fonte:  Frame retirado do videoclipe "Three Little Birds" (Dir.: Gualter Pupo, Lula Buarque e Fábio Soares, 

2003) 
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 Os três pássaros (Fig.83) - three little birds - da canção do Bob Marley possuem uma 

grande importância nesta narrativa. Não é à toa que estão presentes em vários momentos, eles 

guiam a narrativa, participando de todos os eventos da estória. Escutando a canção, Bob diz: 

“Three little birds, it´s by my doorstep, singing sweet songs, of melodies pure and true, sayin: 

this is my message to you.”21 Se observarmos os frames da fig. 100, notaremos a sequência 

em que os pássaros são apresentados ao sertanejo quando sobrevoam ao céu e pousam no 

poço; o sertanejo cai no poço, porque tenta expulsar os pássaros que estão pousados lá. Eles 

observam o protagonista levar um coice, sendo lançado ao céu e persegue-o; servem como 

referencial simbólico ao momento desacordado do sertanejo quando sobrevoam sua cabeça; e 

também o ajudam, sustentando e guiando-o num voo rasante até o sertão que agora é invadido 

por uma enchente; por fim, sobrevoam o céu vindo em direção à câmera no fade out final.  

 Suas cores são bastante vivas em contraste com a paleta de cores terrosas do solo, casa 

de taipa, poço e túmulos, e como observadores que são - quando postos ao lado de nós 

espectadores -, parecem não pertencer àquele ambiente, simbolizando talvez a esperança. 

 
  Figura 83 - Três pássaros. “Three Little Birds” (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:  Frame retirado do videoclipe "Three Little Birds" (Dir.: Gualter Pupo, Lula Buarque e Fábio Soares, 

2003) 
  

 Em “Josué e o pé de macaxeira”, vemos personagens com design diferente. Um traço 

cartoon similar ao do animador holandês Mike Dudok De Vit, conforme aponta o diretor 

Diogo Viegas em entrevista ao Blog Anima Mundi: 

 
 
 
 

                                                
21 Trecho da música Three Little Birds de Bob Marley. Tradução nossa: "Três passarinhos, pela minha porta, 
cantando músicas doces, de melodias puras e verdadeiras, dizendo: esta é a minha mensagem para você."   
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Eu gosto muito dos filmes do Alexander Petrov, especialmente O Velho e o 
Mar. É uma obra que só ele conseguiu fazer até hoje. Adoro os curtas da 
Aardman. Além dos Wallace e Grommit, o Creatures Comforts e o Loves 
me, Loves me not são brilhantes. Fora os curtas do Paul Drissen, Bill 
Plimpton, Andreas Hykade, só para citar alguns diretores. Mas o autor que 
mais me influenciou tanto como animador quanto na produção do Josué foi 
Michael Dudok De Wit. A primeira vez que vi O Monge e o Peixe, eu não 
pisquei! Era tão diferente visualmente do que eu conhecia, a animação tinha 
tanta personalidade e ao mesmo tempo era tudo tão simples e divertido que 
eu não sabia como processar todas as “informações” contidas naqueles seis 
minutos. Foi o curta que mais vezes eu vi! E sem sombra de dúvida, o meu 
curta só existe por causa deste. Porque não é a toa que o Josué é laranja. 

  

 De fato, vemos como essa influência do animador holandês é expressa no traço do 

Diogo Viegas. O trabalho de Dudok se enquadra no estilo autoral característico dos 

experimentadores europeus que não se preocupam com os paradigmas estéticos moldados 

pela indústria (Fig.84).  

 
 Figura 84 - “O Monge e o Peixe”, Mike Dudok de Wit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.animamundi.com.br/pt/festival/detalhes_filme_festival.php/17984 

 

 Ao mesmo tempo, Diogo Viegas mescla um pouco com o traço do cartoon moderno 

apresentado em algumas séries televisivas atuais, o que gera um híbrido sem igual. A 

construção de seus personagens obedece a teorização do Mattesi quanto às formas enérgicas, 

pois está sempre contrastando retas e curvas a fim de obter um ritmo cadenciado na silhueta 

do personagem. O vilão Lampião, por exemplo, possui a caracterização de um personagem 

Brutamontes, onde geralmente seus braços tocam o chão, e sua expressão facial é sempre de 

raiva, fúria ou ódio (Fig.85).  
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 Figura 85 - Personagem Lampião. Making of de “Josué e o pé de macaxeira” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: http://diogoviegas.blogspot.com.br 

 
  

 Sua forma geométrica quadrada reforça o que Mattesi afirma que, verticalmente 

significa “uma coluna de força” (2008, p. 62-63).  

 O protagonista Josué não deixa de apresentar as características estereotipadas do 

sertanejo, tal como ocorre em “Three Little Birds” (Fig.86). Em “O Auto da Compadecida” 

(Guel Arraes, 2000), os personagens Chicó e João Grilo apresentam o mesmo figurino: 

camisa manga longa com gola aberta, calça marrom folgada e o típico chapéu de couro 

(Fig.87).  

 
Figura 86 - Personagem Josué      Figura 87 - Chicó e João Grilo, “O Auto da Compadecida” 
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  Fonte: https:// diogoviegas.blogspot.com/      Fonte: http://azougados.blogspot.com.br/2009/08/o-auto-da-
      compadrecida.html 
 
 Percebe-se como o estereótipo do sertanejo é sintetizado na forma e traço do Josué, 

seus adereços são claros e objetivos, de fácil leitura e identificação, sem muitos detalhes e 

bastante expressivos. A composição de cores terrosas e quentes como o alaranjado, marrom, 

ocre, ajuda essa identificação que remete ao aspecto climático do sertão. 

 O trio pé de serra tem como referência os bonecos de barro pintados, característicos da 

criação do mestre Vitalino de Caruaru-PE. No design dos personagens procurou-se preservar 

os elementos do artesanato e destacar alguns itens de adereços como as estrelas de couro do 

chapéu, os instrumentos musicais (Fig.88 e 89). 

 
  Figura 88 - Trio pé de serra de Josué e o pé de macaxeira    Figura 89 - Bonecos de barro do mestre Vitalino 

  
         

 

 

 A animação “Até o sol raiá” apresenta uma mescla de hiper-realismo no personagem 

do senhor artesão, e características similares dos bonecos de argila (Fig.90), desta vez do 

pernambucano mestre Galdino, conforme explica o diretor Fernando Jorge: 

 
Definimos os personagens a partir da nossa pesquisa sobre bonecos de barro, 
todos os bonecos fazem parte do universo de bonecos de barro. Pesquisamos 
diferentes estilos de bonecos e achamos um com apelo mais parecido com 
que tinhamos em mente, que era o estilo de mestre Galdino, com formas 
mais arredondadas. Tomamos como base algumas fotos e modelamos direto 
no programa 3D. (BRAGA, 2003) 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Frames retirados do curta "Até o sol raiá" 
(Dir.: Fernando Jorge e Leandro Amorim, 2007) 

Fonte:http://artepopularbrasil.blogspot.com.b
r/2010/11/este-blog-sera-inaugurado-com-

uma.html 
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Figura 90 - Bonecos de argila, making of de “Até o sol raiá” 

 

 
 

Fonte: Imagens enviadas pelo autor da animação. 
 

 
 O senhor artesão possui traços exagerados em sua caracterização física com relação 

aos escultores tipicamente encontrados nas oficinas de artesanato do interior do Nordeste 

(Fig.91).  

 
 Figura 91 - Artesão, making of de “Até o sol raiá” 

 

 
Fonte: Imagens enviadas pelo autor da animação. 

 

 Já o personagem Lampião apresenta a ideia dos bonecos de argila sem colorização, 

apenas com a tonalidade terrosa, talvez uma estratégia dos diretores em contrastar a 

população que está na festa junina que é colorida e os cangaceiros (Fig.92).  
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Figura 92 - Lampião e os Cangaceiros, “Até o sol raiá” 
 

 
Fonte: Frames retirados do curta "Até o sol raiá" (Dir.: Fernando Jorge e Leandro Amorim, 2007) 

 

 É importante destacar também a referência à ornamentação dos tecidos dos 

cangaceiros, que conforme a pesquisa de Mello (2010, p.49), tem a predominância da frieza 

geométrica das faixas gregas, o hermetismo oriental dos signos de salomão e as estrelas de 

oito pontas, a cruz-de-malta e a flor-de-lis que sugerem poder (Fig.93). 

 
Figura 93 - Estrela de Salomão (esq.). Flores, cruzes, faixas (dir.). 

  
Fonte: Livro “Estrelas de couro. A estética do cangaço” (MELLO, 2010, p. 62-65) 

 

 Lampião atende a proposta do Mattesi (2008) quanto à forma geométrica do triângulo 

com a ponta para baixo, atribuída aos personagens vilões (Fig.94).  
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Figura 94 - Silhueta e Forma abstrata de Lampião, “Até o sol raiá” 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Todos os personagens do imaginário popular e também os reais encontrados 

normalmente nas cidades interioranas são lembrados no curta, é o caso da referência ao Padre 

Cícero; o fotógrafo do tradicional lambe-lambe; o Pai Velho, figura do Preto Velho uma 

entidade de Umbanda; o boi-bumbá; a dona de casa carregando a trouxa de roupa sobre a 

cabeça para lavar no rio; a Maria Bonita; e o Guarda da Volante (Fig.95). 

 
Figura 95 - Da esq. para dir. - Padre, Fotógrafo lambe-lambe, Pai Véio, Boi-bumbá, Andarilha, Maria Bonita, 

Guarda da Volante, “Até o sol raiá” 
 

 
Fonte: Frames retirados do curta "Até o sol raiá" (Dir.: Fernando Jorge e Leandro Amorim, 2007) 

 

 Concluímos que há uma similaridade no design de personagens apresentados nas 

animações “Three Little Birds” e “Até o sol raiá”. Estes apresentam o estilo visual oriundo 

dos bonecos de argila do mestre Vitalino de Caruaru-PE, modelados, texturizados e animados 

em software 3D. Já em “Josué e o pé de macaxeira”, os personagens apresentam a mistura 

entre o estilo do holandês Mike Dudok De Wit com as tendências do cartoon televisivo atual, 

desenhados a lápis e posteriormente digitalizados e coloridos no computador.  
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 A referência ao cangaço nos personagens de Lampião em duas das três animações 

carrega consigo toda uma simbologia acerca desta estética contida nos elementos de vestuário 

destes personagens. Na moringa, currelepes, alpercatas e mosquetão bacamarte do Lampião 

em “Até o sol raiá”; ou na cartucheira e chapéu de couro do Lampião de “Josué e o pé de 

macaxeira”. Neste segundo, há uma redução destas referências, a calça e sapato são 

unificados a uma mancha marrom, mantendo um aspecto mais cartoon e menos realístico.  

 Os personagens das três animações se apresentam como modelos baseados na cultura 

popular regional com elementos singulares do folclore nordestino. O figurino dos personagens 

pode conduzir o público à informação não apenas da representação folclórica do Nordeste, 

mas também dos hábitos, costumes e problemas sociais, a exemplo do irredentismo brasileiro 

e suas raízes - como a guerra de canudos, dentre outras -, com todo refinamento e primor com 

que o Lampião moldava, costurava e bordava seus bornais e demais tecidos com flor-de-lis, 

estrelas-de-salomão; e as cores fortes encontradas nos bonecos de barro do Mestre Vitalino e 

Galdino, constituindo uma visualidade encontrada somente aqui no Brasil. 

 

4.5 ANALISANDO O CENÁRIO 

 

 “Até o sol raiá” apresenta a mescla de um ambiente cenográfico elaborado em técnica 

2D e 3D. Se observarmos o plano de fundo, notaremos que é uma pintura digital com alto 

nível de detalhes e muita precisão no aspecto tridimensional (Fig.96).   

 
Figura 96 - Plano de fundo cenográfico, pintura digital, “Até o sol raiá” 

 
Fonte: Imagem enviada pelo autor da animação. 

 

 Este plano de fundo apresenta uma paleta de cores frias que variam do verde para o 

azul contrastando com o cenário de primeiro plano que possui variação de cores quentes entre 

o amarelo e vermelho. O momento representado na animação é festivo, com um trio pé de 

serra tocando música no ritmo do baião, pessoas dançando, o boi-bumbá, o clima pacato de 
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moradores sentados à frente de suas casas, tudo isto potencializa o calor humano 

característico das manifestações folclóricas no Nordeste (Fig.97). 

 
Figura 97 - Composição cenográfica, “Até o sol raiá” 

 
Fonte: Frames retirados do curta "Até o sol raiá" (Dir.: Fernando Jorge e Leandro Amorim, 2007) 

 

 O cenário é ambientado com as características de uma cidade interiorana, onde o 

centro desta possui uma praça, igreja e casas em conjunto. Como exemplo, a festa do São 

João de Campina Grande-PB apresenta-se em uma vila com a representação cenográfica 

típica no Parque do Povo. 

 Separamos os objetos de cena para um melhor entendimento de suas particularidades 

simbólicas (Fig.98). 
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 Figura 98 - Elementos cenográficos recortados de “Até o sol raiá” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Imagens recortadas e editadas da animação "Até o sol raiá" (Dir.: Fernando Jorge e Leandro Amorim, 

2007) 

 

  As casas do interior do sertão apresentam como característica principal a 

composição de uma porta central, duas janelas simétricas, e uma cruz acima da porta 

evidenciando a religiosidade. 

 Esta animação destaca os objetos comuns encontrados em casas interioranas: 

- Porta-retrato: fotos tiradas por fotógrafos ambulantes como o lambe-lambe; ou 

restauradas por retratistas são comuns no interior destas casas. Em muitos casos, conforme 

observamos no documentário “Câmara viajante” (Dir.: Joe Pimentel, 2007), os retratistas 

recebiam encomendas de pintar até os defuntos de familiares que não tinham nenhum registro 

fotográfico, no entanto, tinham responsabilidade de reconstituírem aquele ente querido em 

vida; 

- Fuzil Mosquetão Bacamarte: típico fuzil utilizado pelo bando de Lampião; 

- Tamborete:  banco de madeira, baixo e pequeno, sem braços e de assento para uma 

pessoa; 

- Criado-mudo rústico: geralmente feito em entalhe, bastante comum nos quartos e até 

na sala; 

- Candeeiro: fonte de iluminação típica nestas casas; 

- Interruptor com punho: por muito tempo utilizado para não precisar fazer fiação com 

interruptores comuns, por conta da taipa ou palha; 
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- Rádio de pilha: meio de comunicação comum nas casas interioranas; 

- Pote de Barro: onde se guarda normalmente farinha ou qualquer outro alimento em 

grãos. 

 Estes elementos cenográficos, conforme observamos no capítulo 3, podem possuir 

sinais que costumam indicar o que o diretor quer transmitir no desfecho, se assim ele o quiser.  

 Observando a sequência do filme onde nos é apresentado o interior da casa do artesão 

(sequência: 00:02:09 - 00:02:33), notamos que o ambiente é pacato, humilde e talvez solitário. 

Adentramos aos fragmentos da história do artesão por meio das fotos dos porta-retratos na 

parede da sala.  

 Não conseguimos deduzir uma sequência narrativa lógica nestas fotos, elas são fotos 

reais de várias pessoas, não são desenhos de personagens: uma senhora com um bebê, uma 

mulher, um homem com um menino, vários rostos num porta-retrato, um menino, uma 

senhora, o padre Cícero, e uma família. O artesão está só, a sua cama é de solteiro, sendo 

assim, deduzimos que ele não tem mais contato com aqueles familiares e a rotina habitual de 

seu ofício é o que lhe restou na vida.  

 O boneco de argila Lampião toma vida devido ao sangue respingado pelo corte que o 

artesão sofreu. Lampião faz o mesmo nos seus cangaceiros, ele passa este sangue neles para 

tomarem vida, um ritual simbólico (sequência: 00:06:29 - 00:07:02).  

 O sangue é considerado o veículo da vida, “Sangue é vida” se diz biblicamente 

(CHEVALIER, 1998). Simboliza o pacto entre o indivíduo e os poderes divinos, é um 

elemento precioso, potente e que corresponde à própria vida da alma.  

 “Até o sol raiá” é uma frase usada comumente para especificar que alguém irá 

participar de alguma eventualidade que durará um período bastante prolongado até o outro 

dia. É justamente no raiar do sol que o artesão acorda para retomar seu trabalho, observa o 

acontecimento na sua maquete de bonecos de barro, e também quando Lampião conclui suas 

ações e está com Maria Bonita. 

 Em “Josué e o pé de macaxeira”, a cenografia produzida através do desenho 

tradicional e finalizada por colorização digital, apresenta um desenho de perspectiva preciso e 

uma gama de texturas que lhe conferem um aspecto tridimensional convincente, tal qual é a 

realidade da região caatinga no Nordeste (Fig.99).  
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Figura 99 - Elementos cenográficos recortados de “Josué e o pé de macaxeira” 

 
Fonte: Imagens recortadas e editadas da animação "Josué e o pé de macaxeira" (Dir.: Diogo Viegas, 2009) 

 

 Se compararmos com o conto inglês “The Legend of Knockmany”, do australiano 

Joseph Jacob´s, veremos que ocorre uma adaptação interessante de todos os elementos 

cenográficos ao ambiente regional nordestino. 

 O palácio apresenta uma arquitetura barroca, caracterizada por uma fachada 

visualmente dinâmica, não deixando os espectadores estáticos. Mescla formas côncavas, 

convexas e retas e possui um portal monumental. 

 Vemos no filme a aroeira, o pereiro, a aveloz, as cactáceas e as formações rochosas 

que correspondem à típica vegetação da região nordestina, conseguindo dar uma nova 

roupagem aos elementos cenográficos. O intenso calor típico do clima desta região é 

transmitido ao espectador através de uma paleta de cores quentes, com uma gradação entre o 

amarelo e vermelho, atingindo até o ambiente interno do palácio e as casinhas de taipa. 

 A macaxeira é um objeto-chave na narrativa de Josué, pois na apresentação surge 

como semente mágica, é plantado acidentalmente e cresce até o céu no desenvolvimento da 

narrativa, mantém-se a partir daí como o elo entre a terra e o céu, e no desfecho final, onde 

Josué decide não roubar os ovos de ouro, usa a macaxeira como meio de sobrevivência, 

comercializando-a no sertão. 
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 É importante notar também que há um ritmo e balanceamento na temperatura de cores 

do curta. Ocorre um cadenciamento de cenas com cores quentes, depois frias no momento do 

cochilo do Josué, e por fim cores quentes novamente (Fig.100). 
Figura 100 - Cores. “Josué e o pé de macaxeira” 

 
Fonte: Imagens da animação "Josué e o pé de macaxeira" (Dir.: Diogo Viegas, 2009) 

 

 Elementos musicais como a sanfona, o triângulo e a zabumba são encontrados em 

“Até o sol raiá” e em “Josué o pé de macaxeira”, cumprindo o papel de referenciar a música 

popular da região.  

 Em “Three Little Birds”, o cenário dramatiza ainda mais a situação das secas no 

Nordeste. O foco narrativo na falta d'água realça a predominância de cores quentes no solo, 

poço e casebre (Fig.101). Os elementos cenográficos possuem uma iluminação similar ao de 

maquetes de stop-motion, uma particularidade desta animação que investe também na 

movimentação de personagens característica do stop-motion 

 
Figura 101 - Elementos cenográficos recortados de “Three Little Birds” 

 

 
 

Fonte: Imagens recortadas e editadas da animação "Three Little Birds" (Dir.: Fábio Soares, Lula Buarque e 

Gualter Pupo, 2003) 
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 A fotografia desta animação aproxima-se bastante da proposta do filme “Vidas Secas” 

(Dir.: Nelson Pereira dos Santos, 1963), dando um foco maior em elementos cenográficos 

como o poço, cactos, árvores secas, gravetos, pedras e também alguns túmulos na lateral da 

casa.     

 A cor da blusa do sertanejo contrasta com as cores quentes do cenário, um dispositivo 

para focalizar a atenção do espectador e até nos guiar às suas expressões faciais. 

 Aspectos climáticos da região caatinga são destacados nas animações por meio das 

cores quentes na animação “Josué e o pé de macaxeira”, que focaliza um cenário composto 

por cactos, rochas, poço e objetos de um palácio; assim como ocorre também em “Three Little 

Birds”; tais objetos são deixados para segundo plano em “Até o sol raiá”, que opta pelo foco 

de objetos do cotidiano daqueles habitantes, como é o caso do tamborete, porta-retrato, 

criado-mudo, candeeiro e o pote de barro. 

 É importante verificarmos nas figuras 102, 103 e 104 a paleta de cores utilizadas nas 

animações para podemos interpretar suas significações.  

 Observando bem, ocorre a predominância da cor azul em contraste com cores terrosas 

como o marrom e o ocre em todas as cenas. Vemos aí a simbologia ligada à rivalidade entre 

céu e terra, conforme apontou Pedrosa (2009). Este aspecto celestial que é provocado pela cor 

azul, principalmente na cena onde o sertanejo plana no ar, provoca sensações de leveza, alívio 

e conforto (Fig.102) 
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 Figura 102 - Alguns frames das cenas de “Three Little Birds” (2003) 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Imagens recortadas e editadas da animação "Three Little Birds" (Dir.: Fábio Soares, Lula Buarque e 

Gualter Pupo, 2003) 

 

 Observando a sequência dos frames, percebemos a predominância das cores terrosas, o 

azul tem presença no plano de fundo em alguns momentos e na iluminação da casa do artesão 

e do ambiente noturno. A cor marrom neste caso associa-se à terra, argila e barro, 

característicos da textura dos personagens. Conota também ideias de humildade, conforme 

afirma Pedrosa (2009, p.125-127). (Fig.103) 
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Figura 103 - Alguns frames das cenas de “Até o sol raiá” (2007) 

 
Fonte: Imagens recortadas e editadas da animação "Até o sol raiá" (Dir.: Fernando Jorge e Leandro Amorim, 

2007) 

 

 Observando “Josué e o pé de macaxeira”, nota-se a predominância do vermelho, 

verde, amarelo e marrom. O portal do castelo do gigante Lampião é verde, cor que simboliza 

a esperança segundo Pedrosa (2009), criando a expectativa em Josué. O protagonista possui a 

cor laranja, que é vibrante e instável. Junto com os tons terrosos do sertão nas primeiras e 

últimas cenas, compreendemos a ideia da penitência e sofrimento simbolizada pela cor 

marrom (Fig.104).  
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Figura 104 - Alguns Frames das cenas de “Josué e o pé de macaxeira” 

 
Fonte: Imagens recortadas e editadas da animação "Josué e o pé de macaxeira" (Dir.: Diogo Viegas, 2009) 

 
 As cores muito saturadas dos personagens dessa animação são características do estilo 

visual do cartoon moderno.  

 Com base na análise comparativa, destacamos alguns pontos importantes identificados 

nos três curtas-metragens, ora comuns ou distintos entre eles: 
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4.5.1 A pantomima anula o uso de diálogo 

 

 Não vemos aqui o expressionismo excessivo dos animês nipônicos, que distorcem o 

tempo e espaço para valorizar emoções demasiadamente prolongadas através de diálogos, 

conforme reclama o diretor japonês Myiasaki em entrevista sobre os animês.  

 A ideia é transmitida sem diálogos, por meio da pura pantomima22, a forma universal 

de comunicar os gestos dos personagens por meio de atuação.  

 Apesar da animação “Até o sol raiá” iniciar com um texto narrado, a história é 

claramente compreendida desde a apresentação dos personagens até o desfecho. Os gestos dos 

personagens ilustram muito bem o que é pretendido no desenrolar das cenas, não é a toa que 

são utilizados recursos narrativos como a metamorfose e o simbolismo/metáfora, contribuindo 

na dinamicidade e clareza das cenas. 

 Em “Three Little Birds”, por ser um videoclipe, destaca-se em primeiro plano a 

música do artista Gilberto Gil, e anula-se o diálogo e os efeitos sonoros. No entanto, o que é 

dito nos versos da música, ocorre na narrativa visual através das ações dos personagens de 

forma poética. 

 “Josué e o Pé de macaxeira” faz uso dos efeitos sonoros de instrumentos musicais 

característicos de ritmos do baião, forró e xaxado, como a sanfona, a zabumba e o triângulo 

para potencializar os gestos dos personagens.  

 É, então, comum nas três animações a ausência do diálogo e a potencialização da 

pantomima através de recursos narrativos e efeitos sonoros, o que contribui para uma 

visualidade com símbolos universais. 

 

4.5.2 O design dos personagens toma emprestado e “retempera” estilos visuais 

dominantes  

 

 Se observarmos bem, a animação “Josué e o pé de macaxeira” por tratar da adaptação 

do conto do pé de feijão, inevitavelmente está sujeito a um olhar comparativo com o enredo 

original inglês, por parte do espectador. 

 No entanto, ocorre que a visualidade dos personagens configura-se como um sistema 

projetado para transmitir mensagens de compreensão imediata. Desta forma, a caracterização 

                                                
22 Arte de exprimir os sentimentos, as paixões e as ideias por meio de gestos, sem recorrer à palavra. Comumente 
usado na representação teatral. 
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visual do figurino dos personagens de “Josué e o pé de macaxeira” e “Three Little Birds”, nos 

situa no contexto social em que estes personagens estão inseridos. Os dois protagonistas 

possuem o mesmo figurino: camisa com gola aberta, calça social folgada, sandália, chapéu de 

couro e ambos possuem um burro como animal de transporte. Comprovando também a visão 

estereotipada do sertanejo nordestino que tem sido explorada no cinema nacional, tão 

influenciada pelo neorrealismo italiano. 

 Em “Josué e o pé de macaxeira”, pela proximidade com o estilo visual experimental 

do holandês Mike Dudok de Wit e também a predominância do estilo cartoon moderno, há a 

demonstração de como as animações televisivas tem influenciado bastante na formação de 

animadores. Tal prova é o projeto AnimaTV, que, como vimos, lançou séries televisivas como 

“Tromba-trem” e “Carrapatos e Catapultas” para emissoras globalizadas, como a Cartoon 

Network, que apresenta um padrão de animações em sua programação.  

 “Até o sol raiá” consegue ir além, através do seu estilo hiper-real mesclado com o 

cartunesco, retemperando a técnica de produção 3D por meio do design dos bonecos de argila 

do pernambucano mestre Galdino, dando movimento a estes bonecos pensados como seriam 

se tivessem vida, de repente, uma analogia aos brinquedos comercializados do longa animado 

“Toy Story” (Dir.: John Lasseter, Pixar, 1995), que também possuem essa ideia no roteiro. 

 É interessante notar a representação do Lampião nas animações “Até o sol raiá” e 

“Josué e o pé de macaxeira”. Em Josué percebe-se que o vilão tem aspectos mais sombrios, 

seu tamanho é intimidador, em sua rotina mantém prisioneiros e visa o poder. Já em “Até o 

sol raiá”, Lampião contém uma fidelidade à personalidade do verdadeiro Severino de Aracaju, 

mostrando seus trejeitos, metrosexualidade e gestos.  

 Por fim, realizamos uma relação comparativa dos elementos simbólicos encontrados 

nas três animações analisadas (Fig. 105).   

 O símbolo do sol, por exemplo, aparece em duas das animações: JPDM23 e TLB24. O 

"sol representa a vitalidade, coragem, juventude eternamente renovada, verdade" 

(O´CONNELL, 2010, p. 262).  

 O símbolo da lua aparece também em duas animações, ASR25 e TLB. Tem no 

Nordeste brasileiro uma significação de relação com São Jorge, uma forte influência da 

cultura africana. A tradição diz que as manchas apresentadas pela lua representam o 

                                                
23 Abreviação que criamos para “Josué e o pé de macaxeira”. 
24 Abreviação criada para “Three Little Birds”. 
25 Abreviação para animação “Até o Sol Raiá”. 
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milagroso santo, seu cavalo e sua espada a postos para salvaguardar o povo. É o período do 

dia em que ocorrem as festas juninas e as comemorações dos santos em Quermesses.  

 O símbolo do cangaço e das secas aparece em duas animações: ASR e JPDM. A 

última só faz referência ao personagem Lampião. 

  
Figura 105 - Infográfico da significação simbólica encontrada nas animações 

 

 
Fonte: Criado pelo autor 

 
 
 O símbolo da cruz, que representa a religiosidade cristã, aparece em duas animações: 

ASR, no momento em que entramos na casa e vemos uma bíblia com um rosário por cima 

(00:02:16), na cena da invasão do bando de Lampião quando vemos o padre (00:07:59) e 

também no final quando o artesão acorda e volta ao trabalho, vemos a foto da virgem Maria 
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na parede (00:09:21); em JPDM, vemos na cena do cemitério os túmulos com as cruzes 

fincadas (00:09:51).  

 O símbolo da música popular regional aparece nas três animações: em JPDM, no trio 

pé de serra e principalmente nos efeitos sonoros de todos os gestos dos personagens; em TLB, 

está presente no ritmo do xote que mistura ao reggae; e em ASR, no trio pé de serra que toca 

na festa junina. 

 O símbolo da morte está representado na animação JPDM, no momento da morte de 

Lampião, onde vemos o seu túmulo gigante ao lado dos outros comuns; e também em ASR, 

quando Lampião morre com um tiro disparado pelo soldado da volante. Em TLB, ao lado da 

casa do sertanejo. 

 O artesanato está presente nas três animações, na representação nos bonecos de barro e 

nos artefatos do cangaço. 

 A chuva está presente apenas na animação TLB, na cena final onde o personagem está 

pousando em solo (00:02:12). A chuva é símbolo vital de fecundidade, ligado às bênçãos ou 

punições divinas (O´CONNELL, 2010, p. 219). A bênção divina é evidente nesta cena, pois o 

sertanejo consegue, por fim, presenciar a profecia do Antônio Conselheiro onde o “Sertão vai 

virar mar”, uma concretização das suas orações e penitências. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Percebemos que há uma representação de um “Nordeste Literário/Ficcional” e um 

“Nordeste Real” nas animações nacionais.  

 O primeiro caso trata-se de um Nordeste construído na ficção literária nacional, a 

exemplo das obras “Vidas Secas” (Graciliano Ramos) e “Sertões” (Euclides da Cunha), dentre 

outras, obras que forneceram toda essa imagética que ilustra um sertão inóspito, de vegetação 

seca, com ausência do verde e azul tropical do Brasil, e com predominância do marrom/ocre 

desértico. Homens usando chapéu de couro e chinelo, vivendo em seus casebres de taipa, 

ilhados por cactos, alguns calangos e urubus, expostos a um sol escaldante. Essa 

representação tem uma dosagem de comicidade nas obras de Ariano Suassuna, onde vemos 

uma espécie de sertanejo folclórico, criado com a mais apurada síntese do linguajar, modo de 

viver e cultura dessa região, no entanto, com forte apelo à pobreza e a fome.  

 O segundo caso trata-se de um Nordeste que apresenta a pura realidade das cidades 

interioranas. Estas possuem vida, história, são arquitetadas com as tradicionais casas com uma 

porta e janela central, aconchegadas com uma varanda arejada e cheia de redes armadas para 

um sono tranquilo sob a sombra. Estas cidades possuem um grande colorido de sua flora e 

também do artesanato, possuem também a tradicional praça central ao lado de uma igreja. Ao 

contrário da focalização na fome, ocorre o enfoque na culinária que é rica, e possui uma 

diversidade de pratos típicos que são oriundos da cana-de-açúcar, mandioca, milho e uma 

variedade gastronômica. 

 Como vimos no capítulo 1, estas duas representações estão bifurcadas num Nordeste 

do cangaço e outro da miséria.  

 As animações nacionais têm utilizado esta roupagem do cangaço ao estilo western 

norte-americano, inserindo personagens “fora da lei” como o vilão Bigodão em “Piconzé” 

(1978), exportando esse universo ficcional para canais infantis estrangeiros por meio da 

animação Cordelics (44Toons), exibindo cangaceiros que combatem extraterrestres, e também 

na animação analisada “Até o sol raiá” (2007).  

 Já a miséria tem sido abordada em alguns desenhos de forma satírica, como em 

“Calango Lengo” (2008); ou de forma realista como em “Vida Maria” (2006); adaptando 

obras literárias como “Morte e Vida Severina” (2012), a qual trata a questão da migração de 

sertanejos para zona urbana; e principalmente nas animações analisadas: “Three Little Birds” 

(2003) e “Josué e o pé de macaxeira” (2009). 
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 Toda essa “identidade” construída de forma literal ou baseada na realidade nacional 

tem sido pouco utilizada nas nossas produções. Não tratamos apenas da temática do Nordeste, 

mas do Brasil em geral, de nossos mitos, lendas, contos populares encontrados em todas as 

regiões. Deixamos de resgatar tudo isso ou até de manifestar problemas sociais evidentes na 

atualidade, no momento em que, nas nossas produções, misturamos a realidade nacional com 

a cultura pop de outros países, tal como é a “história de vencedores”, tão difundida nos super-

heróis norte-americanos, ou na valorização de combates coreografados e personagens com 

olhos gigantes dos japoneses (mangá), ou ainda quando reduzimos o veículo da animação a 

apenas um alvo, o público infantil, algo que tem limitado a proposta narrativa dos formatos 

em longa-metragem para o cinema nacional. 

 No estado de espectadores colonizados, estamos deslumbrados com os produtos 

midiáticos elaborados a partir de técnicas e estilos visuais já consolidados no mundo, 

invadindo nossas salas de cinema, e o pouco espaço que conseguimos para veiculação na 

televisão, apenas viabilizado por meio de seletivos projetos de fomento governamental.  

 Desta forma, a técnica de produção 3D e os estilos visuais como o hiper-realismo no 

cinema, o cartoon modernista na televisão e a estética animê japonesa não são apenas uma 

opção dos estúdios, mas talvez a única saída ou certeza para o “sucesso” e aceitação do 

público. 

 A ambientação de cenários e vestimentas baseada na cultural local tem sido o escape 

dos realizadores que apostam numa visualidade fora dos padrões saturados.  Não só a mise-

en-scène, mas também os aspectos de narrativa necessitam cada vez mais de boas histórias. O 

diretor Hayao Miyazaki tem nos provado isso. Em “A Viagem de Chihiro” (2001), por 

exemplo, conhecemos a cultura japonesa através do Hakama (roupa cerimonial), do Jimbei 

(pijamas), dos Tabis e Jika-tabis (calçados), vemos na culinária o Ichijū-issai e o Okazu, tudo 

isso de forma sutil, mantendo a sensibilidade e ao mesmo tempo o bizarro em personagens 

enigmáticos que nos lembra a visualidade do teatro Kabuki oriental. 

 O universo ficcional nordestino, que é construído nas animações que analisamos, 

consegue fornecer elementos sustentados na história nacional, abordam problemas sociais e os 

camuflam com os artifícios da animação, algo que tem sido fator preponderante no chamariz 

de público no cinema, causando a empatia que é provocada comumente pelos personagens 

construídos nesses filmes, a exemplo de Chicó e João Grilo em “O Auto da Compadecida” 

(Dir.: Guell Arraes, 2000), Leléu de “Lisbela e o Prisioneiro” (Dir.: Guell Arraes, 2003), 

Ojuara de “O Homem que desafiou o Diabo” (Dir.: Moacyr Góes, 2007), uma comicidade e 

carisma similar nos personagens do objeto de estudo: Josué, o Sertanejo e Lampião.  
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 Desta forma, entre o último suspiro de Lampião, os devaneios da estiagem e o conto 

do pé de feijão, encontramos o equilíbrio do protestar e  satirizar os problemas da seca, 

pobreza e fome; e o expressar manifestações artístico-culturais e as raízes do irredentismo 

brasileiro, a exemplo do cangaço.  

 Há entre estas animações, principalmente, a poesia presente em cada frame 

visualmente decodificado: nos versos em prosa sobre o destino de Lampião e no sonho ou 

realidade do artesão frente à sua obra tomando vida; no enfretamento de Josué para trazer a 

fartura para o seu povo; e por fim, nos delírios de que o “Sertão vai virar mar” um dia, 

evidenciado por um sertanejo “literário/ficcional” sentado num tamborete à frente de sua casa 

de taipa, sob um sol escaldante, “Levantando de manhã / Sorrindo com o sol nascente e 

encontrando / Três pássaros cantando músicas doces / De melodias puras e verdadeiras / 

Dizendo: esta é a minha mensagem pra você” (Bob Marley). 

 Há boas expectativas de mudança quando vemos recentemente o surgimento de 

produções como o curta “Paulicéia: bicicletas em São Paulo”, produzido pelo Núcleo 

Paulistano de Animação (UPA), o qual aborda o problema relacionado ao trânsito nas grandes 

cidades brasileiras e a solução com a “pedalada do futuro”, rumo à conscientização de uma 

cidade sem poluição ambiental e sonora, onde o meio de transporte mais adequado para tal 

solução é a saudável bicicleta.  

 Destacamos também o longa-metragem lançado em 2013, “Uma história de amor e 

fúria”, dirigido por Luiz Bolognesi, em que o protagonista da história está vivo há 600 anos, e 

vivenciou momentos marcantes da história do Brasil, desde a colonização, conflitos 

indígenas, a ditadura militar, até o problema encontrado no futuro: a guerra pela água. 

 Fica claro então que há sim uma preocupação em mudar este cenário da nossa 

animação, nos preocuparmos com a manifestação de nossos problemas sociais, evidenciando 

claramente a cultura desta nação, carregada consigo de toda uma visualidade rica em cor, 

forma e estilo. 

 Buscamos assim, com este trabalho, despertar inquietações acerca da análise estética 

de animações nacionais, tendo em vista a importância de saber qual é a história dos nossos 

desenhos animados e porque as produções brasileiras veiculadas no cinema tem nos 

distanciado tanto de nossa própria realidade.  

 Que criemos mais sobre nós mesmos! 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – ENTREVISTA ACERCA DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DA 

ANIMAÇÃO “ATÉ O SOL RAIÁ” – FERNANDO JORGE (DIRETOR, ROTEIRISTA E 3D 

GENERALISTA) 

 

1. Como surgiu a ideia da criação do curta-metragem? 

Nós trabalhávamos com Computação Gráfica para o mercado publicitário e estudávamos 

bastante sobre animação 3D, que sempre foi nossa paixão.  No dia a dia do nosso trabalho não 

tínhamos a oportunidade de aplicar o que estudávamos, pois a demanda do mercado 

raramente continha animação 3D. Cada vez mais sentíamos a necessidade de exercitar nossos 

estudos em algum projeto mais complexo até que decidimos fazer um curta metragem em 

animação 3D. O tema do curta surgiu de nossa curiosidade em contar uma estória utilizando 

bonecos de barro, que é um artesanato típico de nossa região e de grande influência na nossa 

história. Também gostaríamos que o curta fosse uma homenagem ao artesão, que é um 

personagem importante culturalmente e que se esforça muito pela sua arte. 

 

2. Como funcionou a logística de produção? 

O curta contou com uma equipe de animação inicialmente de três pessoas: Leanndro Amorim, 

Fernando Jorge e Michel Alencar. Sendo que nos primeiros meses de pré-produção, Michel 

foi para a Espanha trabalhar em um estúdio de animação que estava produzindo um longa-

metragem, sobrando apenas Leanndro e Fernando para a equipe.  Contamos também com a 

produção executiva da Pagina 21, que ficou responsável por toda a parte burocrática de 

documentação, editais, pagamentos e captação de recursos para que nós pudéssemos focar 

somente na parte técnica e artística do filme. Nós escrevemos um roteiro e produzimos um 

storyboard. Fizemos uma viagem para o interior de Pernambuco para fotografar casas, 

pessoas, detalhes do ambiente, objetos e tentar captar o clima das cidades. Depois da viagem 

fizemos um animatic, que é uma animação com cenários e bonecos simples que fazemos para 

ter uma noção de edição, ritmo, enquadramento de câmera e posicionamento dos personagens. 

A partir disso fizemos uma lista de todos os elementos que precisaríamos modelar no filme e 

dividimos as cenas em que cada um trabalharia. Todas essas decisões sofreram várias 

modificações durante toda a produção e como éramos somente duas pessoas, essas decisões se 

tornaram mais fáceis de ser tomadas. O roteiro também sofreu varias adaptações e 

modificações de acordo com a evolução da produção. Do meio pro final do filme, quando 
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tínhamos um bloco com algumas cenas, mesmo que não finalizadas, nós mandávamos para o 

estúdio de áudio ir trabalhando na trilha e efeitos do filme. Apenas na fase final de produção 

foi que decidimos fazer a literatura de cordel que abre e fecha o filme, pois sentimos a 

necessidade de uma introdução para o público que não conhece a história dos personagens. 

Para o conteúdo do cordel nós fizemos uma base do que queríamos abordar e chamamos 

Alves Dias, que é um estudioso do cordel e do cangaço, para que ele adaptasse ao formato e 

linguagem tradicional do cordel. E para a declamação do cordel fizemos alguns testes com 

alguns declamadores, até que chegamos a Abdias Campos, que declamou o cordel 

maravilhosamente. 

 

3. Qual a formação/experiência dos dois diretores na área? 

Leanndro tem segundo grau completo. Começou estudando os programas 3D desde 1995 

quando ainda eram na plataforma DOS. Atua no mercado publicitário desde 2000. Em 2004 

fundou com Fernando Jorge o estúdio de animação Fantoche Studio, quando produziu o filme 

Até o Sol Raiá. Em 2009 trabalhou numa empresa de desenvolvimento de jogos sendo 

responsável pelo planejamento e execução de um estúdio de captura de movimento. Fernando 

Jorge começou os estudos sobre computação gráfica e 3D no ano de 1998 quando ainda 

cursava o ensino médio. Antes trabalhava com impressos, como cartões de visita e digitação 

de textos, que era uma atividade comum nesta época pela popularização dos computadores 

domésticos e internet no Brasil. Depois do término das atividades da Fantoche Studio, vem 

trabalhando como freelancer no mercado publicitário local e em 2011 iniciou sua graduação, 

Bacharelado em Artes Visuais, na AESO. 

 

4. Quais foram as funções de cada um na animação? 

Como éramos duas pessoas para toda parte 3D, todos os dois participaram ativamente de tudo, 

desde a concepção, as decisões de roteiro, modelagem, texturização, iluminação, animação, 

render e finalização. Em relação à divisão de cenas Leanndro ficou responsável pelo cordel de 

início e fim, pela cena de abertura até o momento que a câmera chega na vila e depois pela 

parte interna da casa até o momento em que o artesão vai se deitar.  Ficou responsável pelas 

cenas de dança e briga e quando o artesão acorda e olha a mesa toda bagunçada. Fernando 

ficou responsável por toda parte externa da vila na abertura. Cenas do lampião acordando, até 

o momento em que os cangaceiros chegam na vila para acabar com a festa. Foi responsável 

pela cena pós briga até o artesão acordar. Foi responsável pela edição final do filme.  
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5. Quais foram as referências audiovisuais e/ou imagéticas para a produção? Ou não 

houve? 

Nossas referências vêm de tudo que achamos bonito e interessante, no universo da animação, 

filmes live-action, longa metragens ou filmes publicitários, curtas, animações independentes. 

Sempre o que achamos bonito e interessante nós guardamos numa pasta de referência, seja 

uma situação engraçada, iluminação bonita, uma animação parecida com a que queríamos, 

estilo de personagem etc. As fotos que tiramos durante a pré-produção nos ajudou muito 

também. 

 

6. Por que a opção em produzir em técnica 3D? 

3D sempre foi nosso foco de estudo, crescemos vendo a evolução das ferramentas e dos 

filmes e sempre foi um fascínio para nós. 

 

7. Como se deu o processo de pintura de cenários e texturização? 

Os cenários foram todos modelados, cada elemento recebeu sua devida atenção. A textura 

desses elementos era uma mistura de pintura com manipulação de fotos, todas trabalhadas no 

Photoshop. Nas cenas da vila de barro, o fundo com céus arvores e montanhas foi pintado por 

Miro Souto. A pintura foi feita no Photoshop e ele foi responsável pela idealização do fundo. 

 

8. Como se deu o processo de criação dos personagens? 

Definimos os personagens a partir da nossa pesquisa sobre bonecos de barro. Todos os 

bonecos fazem parte do universo de bonecos de barro. Pesquisamos diferentes estilos de 

bonecos e achamos um com apelo mais parecido com que tínhamos em mente, que era o estilo 

de mestre Galdino, com formas mais arredondadas. Tomamos como base algumas fotos e 

modelamos direto no programa 3D. 

 

9. Como se deu o processo de animação? 

Depois do processo de modelagem, nós passamos pela fase que chamamos de Rigging, que é 

uma etapa bastante técnica onde preparamos o modelo para animação. Nós colocamos um 

esqueleto virtual dentro do modelo, e trabalhamos a forma como o animador vai interagir com 

o modelo para que possamos movimentar o personagem e criar a ilusão de animação. Com 

todos os personagens preparados e as cenas já definidas, começamos a trabalhar a animação 

personagem por personagem em cada cena.  Usamos algumas referências filmadas por nós, 
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outras referências de outros filmes e outras animações fizemos direto, da forma que 

imaginávamos. 

 

10 - Como se deu o processo de composição de trilha sonora? 

Quem ficou responsável por toda sonorização foi o Estúdio Onomatopeia. Por conhecer o 

excelente trabalho deles, nós demos total liberdade de criação. Direcionamos poucas coisas na 

composição da trilha. Na criação dos sons, tivemos uma participação um pouco mais ativa, 

pois a ideia era não ter uma sonorização tão caricata e todos os sons foram construídos usando 

instrumento.  
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APÊNDICE B – ENTREVISTA ACERCA DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DA 

ANIMAÇÃO “JOSUÉ E O PÉ DE MACAXEIRA” – DIOGO VIEGAS (DIRETOR E 

ANIMADOR) 

 

1 - Como surgiu a ideia da criação do curta-metragem? 

A ideia do Josué surgiu em uma conversa com um amigo. Estávamos falando sobre como 

eram adaptados os contos e fábulas famosos para animações e brincávamos com a 

possibilidade de adaptá-las para nossa cultura. De brincadeira falei: “João e o Pé de Feijão” 

tinha que ser “Josué e o Pé de Macaxeira”! Eu parei, pensei e de imediato gostei da ideia. Foi 

repentino assim e mesmo não existindo o termo “pé” de macaxeira, resolvi desenvolver o 

curta. 

 

2 - Como funcionou a logística de produção? 

Essa é uma pergunta bem ampla e não sei a partir de que momento da produção devo começar 

a falar. Vou descrever a partir do momento efetivo de produção, quando ganhei o edital da 

Petrobrás para fazer o curta. Eu comecei reformulando o storyboard que havia mandado para 

ganhar o edital. Apesar de a história ser a mesma, o storyboard não estava detalhado para 

produção e havia uma sequência inteira que não gostava. Refiz todo ele baseado na minha 

primeira versão. Depois, fiz uma reunião de board com as pessoas que iriam trabalhar e 

alguns “convidados” que confiava. Pessoas da área que não poderia contratar, mas que suas 

opiniões eram importantes para mim. Surgiram pequenas mudanças que alterei para fazer o 

animatic. O Curta foi feito em dois anos e sua maior na Campo 4, estúdio do César Coelho e 

da Aída Queiroz, dois dos quatro diretores do Anima Mundi e onde comecei a trabalhar com 

18 anos. De início eu iria fazer em casa, mas eles me ofereceram uma mesa e a infraestrutura 

deles se eu quisesse, e topei. Foi bom, porque é muito mais eficaz você ter pra onde ir para 

focar no seu trabalho. Eu passava umas 10 horas por dia lá e pra o final da produção, umas 12 

horas. Para a produção da animação, eu havia planejado fazer o curta com mais três 

animadores. Os primeiros três que chamei desistiram antes de começar. Todos eles são meus 

amigos, mas dois não iam conseguir conciliar seu trabalho com essa produção e outro não se 

sentiu tecnicamente capaz de realizar a animação. Chamei outros dois animadores amigos que 

toparam e foram comigo até o final. Um deles me ajudou a fechar o modelo do Josué e o 

outro participou dos layouts também. Os layouts tinham que ser feitos para os animadores 

desenharem com base neles. Então, primeiro vinha à etapa de criação e finalização dos 

layouts. Algumas cenas não precisavam dos layouts para serem feitas, então essas eram 
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passadas primeiramente para os animadores. Esses layouts eram posteriormente scaneados e 

digitalmente pintados no Phostoshop por mim. Quatro pessoas (incluindo eu) participaram 

dos layouts, mas só eu pintei os cenários. Quando chegava em casa, ia pro computador 

colorir. No processo de animação, eu passava as cenas para os animadores que recebiam 

minhas instruções de como queria e debatíamos a melhor maneira de fazer. Eles faziam os 

Keys e me mostravam o pencil test. Eu aprovava ou, quando pedia para mudar algo, eles me 

mostravam novamente. Aprovado os Keys, eles faziam seus intervalos e me mostravam 

novamente. Estando certo, partiam para a próxima cena, caso contrário, consertavam o que 

achava de errado. Geralmente eles não faziam uma cena por vez. Era comum eles trabalharem 

em duas a quatro cenas meio que simultaneamente e me mostrarem elas ao mesmo tempo. 

Isso facilitava o processo porque eu que estava também animando, assim tinha que parar 

menos vezes por dia pra aprovação. Toda a animação era feita no papel. Na animação também 

incluía as sombras nos personagens, que eram muito característica no estilo que criei. Elas 

eram feitas em folhas separadas da animação, após as cenas já estarem concluídas. Todos os 

frames eram scaneados para serem pintados digitalmente e compostos na sequência. Havia 

duas pessoas da equipe da Campo 4 que me ajudaram a scanear e colorir todos os frames. 

Quando as cenas estavam fechadas, com a animação dos personagens, sombras e cenários 

digitalizados e pintados, a cena poderia ser composta no After Effects com efeitos previstos no 

design. A etapa de sonorização foram basicamente duas: trilha e mixagem de som. O som é 

sempre muito importante pra animação, mas no Josué seria muito mais. Além de ser um filme 

sem diálogos, eu queria que a música fosse a sonoplastia dos movimentos, ou seja, que a 

trilha se encaixasse nas animações do personagem. O músico desenvolveu uma trilha antes de 

terminarmos a animação para que eu pudesse opinar e ver se era o que eu queria. À medida 

que o filme ia tendo suas partes editadas, o músico ia recebendo e gravando a trilha com base 

nelas. Após a edição do filme ser finalizada, ele encaixou a trilha e ajustou conforme 

necessário. Toda a trilha foi encaminhada para a mixagem de som que nivelaria o áudio, 

adicionaria sonoplastia e editaria em 5.1. Esta etapa foi feita com o apoio da Casablanca em 

São Paulo. 

 

3 - Como foi a sua formação/experiência na área? 

Minha experiência na área foi adquirida trabalhando. Com 18 anos e terminando o segundo 

grau, eu já estava na Campo 4 trabalhando com animação. Foi o contato direto com pessoas 

da área que fui aprendendo sobre metodologia, conceitos e técnicas. Além de ter crescido 

vendo TODOS os desenhos animados que podia. Cheguei a fazer faculdade de design, mas 



122 
 

larguei quase no fim para fazer o Josué. Eu era excelente aluno, mas foi muito boa essa 

decisão pra mim. Design eu fazia por não ter opção relativa à animação e eu aprendi muito 

mais apanhando na produção do curta do que os anos que havia passado na faculdade. 

 

4 - Quais foram as funções que você desempenhou no curta? 

Eu fui criador, diretor, produtor, animador, assistente de animação, storyboarder, diretor de 

arte, designer de personagem, layout, cenarista, colorista e office-boy. 

 

5 - Quais foram as referências audiovisuais e/ou imagéticas para a produção? Ou não 

houve? 

Claro que houve. É impossível alguém fazer seu trabalho sem ter um histórico de referências 

na cabeça. Eu gosto muito dos clássicos e eles sempre me influenciam. As animações da 

Warner, Disney e Hanna-Barbera estão sempre comigo. Mas o autor que mais me influenciou 

na produção do Josué foi Michael Dudok De Wit. A primeira vez que vi O Monge e o 

Peixe, eu não pisquei! Era tão diferente visualmente do que eu conhecia, a animação tinha 

tanta personalidade e ao mesmo tempo era tudo tão simples e divertido que eu não sabia como 

processar todas as “informações” contidas naqueles seis minutos. Foi o curta que mais vezes 

eu vi! E sem sombra de dúvida, o meu curta só existe por causa deste. Porque não é a toa que 

o Josué é laranja... 

 

6 - Porque a opção em produzir em técnica 2D? 

Eu gosto de todo tipo de animação, mas eu sempre escolho 2D para fazer meus trabalhos. É a 

que mais gosto e consequentemente, a que mais estudo e fico confortável em fazer. 

 

7 - Como se deu o processo de composição e pintura de cenários? (concept art e 

execução) 

Acho que já respondi na pergunta anterior, mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar. 

 

8 - Como se deu o processo de criação dos personagens? (referências, design...) 

Como falei, “O Monge e o Peixe” foi o filme que quando vi pensei em fazer algo daquela 

igual. Comecei estudando o trabalho do diretor e fui encontrando o meu design. 

Acrescentando outras referências como xilogravura de Literatura de cordel.  
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9 - Como se deu o processo de animação? (técnicas, tecnologias, workflow) 

Novamente, acho que já respondi na pergunta anterior, mas se tiver alguma dúvida, pode 

perguntar. 

 

10 - Como se deu o processo de composição de trilha sonora? 

Novamente, acho que já respondi na pergunta anterior, mas se tiver alguma dúvida, pode 

perguntar. 
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APÊNDICE C - FICHA TÉCNICA DE “ATÉ O SOL RAIÁ” (2007) 

 

 Direção: Fernando Jorge / Leanndro Amorim 

 Produção Executiva: Amaro Filho / Claudia Moraes / Rafael Coelho 

 Argumento de Roteiro: Eduardo Felipe / Fernando Jorge / Leanndro Amorim / Michel 

Alencar 

 Consultoria de Roteiro: Dirceu Tavares 

 Literatura de Cordel: Alves Dias 

 Tradução para inglês: Katyayane Melo 

 Tradução para espanhol: Gabriela Lima 

 Storyboard: Miro / Moacir Lago 

 Animatic: Miro 

 Pintura Paisagem: Miro 

 Modelagem Adicional: Michel Alencar 

 Roteiro / Modelagem / Texturas / Iluminação / Animação / Pós-produção: Fernando 

Jorge / Leanndro Amorim 

Gravações e Mixagem: Carlinhos Borges 

 Edição de som: Gera Vieira / Junior Evangelista 

 Pré-mixagem: Carlinhos Borges / Gera Vieira / Junior Evangelista 

 Declamação: Abdias Campos 

 Dublagem: Rick de Castro 

 Instrumentos Musicais: Gustavo Azevedo / Carlos Ferreira / Manoelzinho do 

Acordeon / Carlinhos Borges / Fred Andrade 

Prêmios 

 AnimaMundi 2007 RJ: Melhor Curta Metragem Brasileiro 

 AnimaMundi 2007 RJ: Melhor Primeira Obra 

 AnimaMundi 2007 SP: Melhor Curta Metragem Brasileiro 

 AnimaMundi 2007 SP: Melhor Primeira Obra 

 Cine PE 2008: Prêmio Especial do Júri Oficial 

 31º Festival Guarnicê de Cinema: Prêmio de Melhor Roteiro 

 1º Festival de Cinema de Triunfo: Melhor Direção de Arte - Júri Oficial 

 1º Festival de Cinema de Triunfo: Melhor Curta-Metragem Nacional - Júri Popular 

 3º Festival Animaserra: Prêmio Vencedor Absoluto 
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APÊNDICE D – FICHA TÉCNICA DE “THREE LITTLE BIRDS” (2003) 

 

 Direção: Gualter Pupo / Fabio Soares / Lula Buarque 

 Produção: Conspiração Digital 

 Realização: Conspiração Digital / Estúdio Conseqüência / Seagulls Fly 

 Produção Executiva: Lula Buarque / Alex Mehedeff 

 Argumento: Gualter Pupo / Fabio Soares / Lula Buarque 

 Roteiro: Bruno Mazzeo / Gualter Pupo / Fabio Soares / Lula Buarque 

 Storyboard: Allan Rabelo 

 Direção de Animação: Maurício Vidal / Renan de Moraes 

 Direção de Arte: Flavio Mac 

 Direção Técnica: Gustavo Braga 

 Concepção de Personagens: Gualter Pupo 

 Artistas 3D: Ary Monteiro / Bernardo Maia / Diego Velasco / Fernando Reule / Flavio 

Mac / Gustavo Braga / Leo Santos / Maurício Vidal / Renan de Moraes / Tomás 

Fontes Salles 

 Artista 2D: Fabiano Cabral 

 Supervisão Composição Digital: Alexandre Cruz / Fabio Soares 

 Compositores: Alexandre Cruz / Fernando Sanches / Maurício Stal / Paulo de Barros 

 Pesquisa Gráfica: Duda Souza / Gualter Pupo / Rodrigo Lima 

 Produção Digital: Rodrigo Oliveira 

 Coordenação de Pós-Produção: Adriana Basbaum 

 Assistentes de Pós-Produção: Joana Swan / Stella Rodrigues / Tutu Mesquita 

 Edição Animatic: Marcio Soares 

 Assistentes de Edição: Bruno Assumpção / Pedro Duran / Rodolfo Vaz / Wellington 

Dutra 

Prêmios 

 VMB (MTV Music Brasil Awards) Melhor Direção de Arte - 2003 

 VMB (MTV Music Brasil Awards) Melhor Vídeo Clipe de MPB - 2003 

Anima Mundi - Melhor Vídeo Brasileiro (Segundo Lugar) – 2003 
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APÊNDICE E – FICHA TÉCNICA DE “JOSUÉ E O PÉ DE MACAXEIRA” (2009) 

 

 Produção: Diogo Pereira Viegas  

 Co-produção: Ana Luiza Pereira, Diogo Pereira Viegas, Simone Scofield  

 Roteiro: Diogo Pereira Viegas  

 Edição: Ana Luiza Pereira, Luiz Adelmo  

 Direção de Arte: Diogo Pereira Viegas  

 Animação: Diogo Pereira Viegas, Luciano do Amaral Oliveira, Marcos Correa  

 Trilha original: Leonardo Mendes  

 Empresa(s) produtora(s): Rocambole Produções Audiovisuais  

 Som: Ana Luiza Pereira  

 Edição de som: Ana Luiza Pereira  

 Direção de produção: Diogo Pereira Viegas  

 Produção Executiva: Ana Luiza Pereira, Simone Scofield  

 Montagem: Alessandro Monnerat  

 Interpretação musical: Leonardo Mendes  

 

Prêmios 

 Children Choice Silver Award no Sapporo Short Fest em 2009 

 Melhor Animação no Festival Comunicurtas em 2009 

 Melhor Animação Brasileira - Júri popular no Anima Mundi em 2009 

 Melhor Curta - Júri Popular no Festival de Cinema de Gramado em 2009 

 Melhor Curta - Júri Popular no Vitória Cine Vídeo em 2009 

 Melhor Direção de Arte no Curta Canoa em 2009 

 Melhor Direção de Arte no Festival de Cinema de Gramado em 2009 

 Melhor Filme - Mostra Infanto Juvenil no FAM - Florianópolis em 2009 

 Melhor Trilha Sonora no Festival de Cinema de Gramado em 2009 

 Melhor Trilha Sonora Original no Festival Comunicurtas em 2009 

 Melhor Vídeo Infantil no Festival Locomotiva em 2009 

 Prêmio aquisição Canal Brasil no Anima Mundi em 2009 

 Prêmio Brasil de Cinema Infantil - Melhor animação no Festival Internacional de 

Cinema Infantil em 2009 

 

http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Diogo%20Pereira%20Viegas
http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Ana%20Luiza%20Pereira
http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Diogo%20Pereira%20Viegas
http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Simone%20Scofield
http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Diogo%20Pereira%20Viegas
http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Ana%20Luiza%20Pereira
http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Luiz%20Adelmo
http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Diogo%20Pereira%20Viegas
http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Diogo%20Pereira%20Viegas
http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Luciano%20do%20Amaral%20Oliveira
http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Marcos%20Correa
http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Leonardo%20Mendes
http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Rocambole%20Produ%C3%A7%C3%B5es%20Audiovisuais
http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Ana%20Luiza%20Pereira
http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Ana%20Luiza%20Pereira
http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Diogo%20Pereira%20Viegas
http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Ana%20Luiza%20Pereira
http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Simone%20Scofield
http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Alessandro%20Monnerat
http://www.portacurtas.com.br/beta/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Leonardo%20Mendes

