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RESUMO 

 

A presente pesquisa visa investigar como é utilizado o MoCap para efeitos especiais no 

cinema, e como a interpretação do ator real pode dar vida a outro personagem, feito 

digitalmente por computadores. Outro objetivo é explicar o que é o mocap, como esse sistema 

funciona. Para a análise, serão comparadas cenas do making of extraídas de um vídeo do 

Youtube que mostra como foi a preparação do ator Andy Serkis para interpretar o chimpanzé 

Cézar. Como foi a produção das cenas mostrando como o ator foi filmado, comparando com 

as cenas do filme já pronto, para que se possa entender como foi feito todo o processo de 

filmagem dos movimentos do personagem Cézar utilizando o sistema MoCap, e finalizando 

de como foi feito o processo final para chegar à aparência real de um chimpanzé utilizando 

esse sistema de motion capture. 

 

 

 Palavras-chave: MoCap (motion capture), Efeitos especiais, Cinema, Interpretação de ator, 

Personagem Digital. 

 

 

 

ABSTRACT  

 

This research aims to investigate how the MoCap is used for special effects in movies, and how 

to interpret the real actor can give life to another character, digitally done by computers. Another 

goal is to explain what is the mocap, how this system works. For the analysis, drawn scenes of 

the making of a video from Youtube that shows how was the preparation of the actor Andy 

Serkis to play the chimp Cezar will be compared. How was the production of scenes showing 

how the actor was filmed, comparing with scenes from the movie ready, so you can understand 

how it was done all the filming process of Cezar character's movement using the MoCap system, 

and how it was finalizing made the final process to get to the actual appearance of a chimpanzee 

using this system of motion capture.  

 

  Keywords: MoCap (motion capture), Special Effects, Cinema, Role actor, Digital Character. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente os efeitos especiais vêm sendo utilizados em todos os meios audiovisuais, 

cinema, filmes publicitários, videoclipes entre outros. O cinema é o meio que mais utiliza 

dessas técnicas, mas o que mais chama a atenção é a técnica mocap (motion capture, captura 

de movimentos). Essa técnica tem por objetivo captar os movimentos de uma pessoa ou 

objeto que depois dará vida à um personagem feito digitalmente por programas especiais de 

computador. E é pela curiosidade de entender, compreender e esclarecer que busco pesquisar 

mais aprofundadamente como é utilizado esse sistema. 

 O mocap surgiu em 1970 para fins militares e mais tarde começou a ser utilizado no 

meio cinematográfico para efeitos especiais. Hoje este sistema é visto em filmes, séries, 

desenhos, propagandas, videogames, porém poucos conhecem como é feito esse processo de 

captura de movimento. 

Nesta pesquisa abordaremos o processo de captura do movimento e como o ator atua 

para dar vida aos personagens digitais. Tem-se como o problema desta pesquisa se a 

substituição do ator pelo personagem digital representaria uma nova possibilidade para o 

trabalho de interpretação?  

Como objeto de estudo para que se possa chegar a alguma conclusão analisarei o filme 

Planeta dos Macacos- A Origem para ver como e onde o mocap está inserido no filme, e 

também o making of que mostra o processo de criação do personagem Cézar que é um 

chimpanzé feito digitalmente por computação gráfica e é interpretado pelo ator Andy Serkis. 

Através dos movimentos de seu corpo, ele dá vida ao personagem. Tentarei descobrir como é 

feito todo esse processo de criação, captação dos movimentos e renderização1 do personagem 

final. 

Para a análise do filme, antes de tudo farei um relato sobre o início do cinema, como 

ele surgiu e quem foram seus inventores, sobre o que é cinema de ficção e como surgiram os 

efeitos especiais no cinema. Irei também explicar o que é a montagem e como ela começou a 

ser usada, descrever como é o trabalho do ator e como ele dá vida ao personagem digital. Um 

principais objetivos além de analisar o filme é descobrir o que é o MoCap, quando surgiu e 

como é feito a captura dos movimentos do ator. 

                                                 
1 Renderizar: é processo pelo qual pode-se obter o produto final de um processamento digital qualquer. 

Disponível em: http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/renderizar/3355/ Acessado em: 04 de Nov. 

2013. 

 

http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/renderizar/3355/
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Com essa pesquisa tentarei descobrir quais são os tipos de captadores de movimento 

que são utilizados, quais os programas que são utilizados para dar a vida aos personagens e 

deverei obter respostas quanto ao uso do MoCap para substituir o ator pelo personagem 

digital e se isso representaria uma nova possibilidade para o trabalho de interpretação. Com a 

pesquisa acredita-se ser possível responder dúvidas de novos profissionais no mercado 

audiovisual, como cineastas, programadores de animação e publicitários que tem como 

principal meio de veiculações de campanhas a televisão, a internet, além de auxiliar as 

produtoras independentes que buscam novos meios de criação e animação e também atores 

que desconhecem como é feito este trabalho de interpretação de personagens digitais. 

A decisão em realizar essa pesquisa deve-se a curiosidade de entender como são feitos 

os personagens nos filmes de ficção os quais mexem com o imaginário das pessoas que os 

veem, e como é possível deixá-los primorosos que fazem com que pareçam tão verossímeis. 

Esse é um assunto com poucas pesquisas e por isso a necessidade do aprofundamento nessa 

área. 

Como metodologia para realizar a pesquisa primeiramente será feita uma pesquisa 

bibliográfica/exploratória e descritiva a fim de coletar dados que possam ajudar na elaboração 

da pesquisa, abordando temas que tratem sobre cinema, cinema de ficção, efeitos especiais, 

montagem, direção de atores, mocap e ator/personagem digital. Num segundo momento será 

feita uma análise documental para compreender como os efeitos especiais no cinema 

evoluíram até os dias de hoje, e se há uma nova possibilidade de interpretação para atores 

trabalharem com a técnica mocap. 

Para obter uma resposta terá como objeto de estudo um making of do filme Planeta 

dos macacos – A Origem retirada do site de rede social Youtube, que mostra como o ator 

aparece durante a filmagem e como fica depois de pronto na versão final do filme. E para 

finalizar será feito uma análise fílmica tanto do making of quanto do filme do Planeta dos 

Macacos – A Origem, que será levado em questão a análise visual das montagens, cores, 

texturas e movimentos do personagem Cezar (chimpanzé) representado pelo ator Andy 

Serkis. 

Espera-se que esta pesquisa ajude a entender o que é o mocap, como ele é feito e como 

funciona a interpretação do ator emprestando seus movimentos e expressões para um ser feito 

digitalmente por computador. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CINEMA 

 

O cinema surgiu em 1895, mas a sua origem foi através da fotografia que foi inventada 

em 1826 na França por Joseph Nicéphore Niépce.  

Segundo Gerbase (2012, p.250), “os irmãos Lumière, que inventaram o cinema em 

1895, eram filhos do dono de uma fábrica de filmes fotográficos. Eles conseguiram captar e 

projetar imagens sequenciais num ritmo de 11 quadros por segundo”. De acordo com Araújo 

(1995, p.31) “o cinema não capta movimentos, mas sim imagens fixas. Ao serem projetadas – 

à mesma velocidade -, o olho humano as recebe como se fossem contínuas”. 

O primeiro filme produzido pelos irmãos Lumière foi “A chegada de um trem na 

estação”, na França. Os filmes eram capturas do cotidiano e tinham duração de no máximo 2 

minutos. Os irmãos Lumière de acordo com Araújo (1995, p.10) “talvez não tivessem ideia de 

que estavam criando um meio de expressão tão importante. Chegaram a dizer que ‘o cinema é 

uma invenção sem futuro’”.  

Mas como começou a ideia de registrar histórias? Segundo Araújo (1995, p.12), 

“como qualquer nova arte, que ao começar se inspiram em artes e conhecimentos anteriores, 

os filmes do início do século XX imitavam os espetáculos teatrais”. Ele continua: 

 

O cinema mostrou que, antes de ser uma arte, é um aparelho mecânico que capta a 

realidade e, através dessa captação, nos permite conhece-la melhor. Tal como se 

desenvolveu, sobretudo a partir dos anos 40 até hoje, o cinema apresenta-se como uma 

arte-meio, que nos permite conhecer melhor o mundo em que vivemos, na medida em 

que retrata com fidelidade aspectos dele (ARAÚJO, 1995, p.11). 

 

Para Araújo (1995, p.10), “com os Lumière, o cinema encontrou sua primeira e mais 

completa definição: um modo de captar a realidade em movimento sem nenhuma 

interferência humana”.  

O cinema no seu início era mudo, “o som era apenas a música, executada ao vivo, 

normalmente por um pianista, que improvisava temas de acordo com as emoções da história 

na tela” (GERBASE 2012, p.250). Já Araújo (1995, p.57) acrescenta que “os filmes já 

possuíam uma linguagem própria, que desenvolveram a todo vapor, graças às concepções 

estéticas surgidas nessa década. Não é exagero dizer: os filmes só faltavam falar”. 
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Cruz (2007, p. 28) diz que “no começo do século XX o cinema ainda não tinha 

condições técnicas para colocar o som diretamente ligado à imagem”.  Mas a Warner Bros, 

passando por problemas financeiros apostou tudo em um processo para juntar imagem e som 

perfeitamente e deu início às filmagens de O cantor de jazz (ARAÚJO, 1995, p.58). Martin 

(2011, p.22) diz que “o som é também um elemento decisivo da imagem pela dimensão que 

lhe acrescenta, ao restituir o ambiente dos seres e das coisas que percebemos na vida real”. E 

com “o aparecimento do cinema sonoro implicou uma verdadeira revolução não só na estética 

do filme, mas principalmente nas técnicas de produção e nos níveis econômicos da indústria 

cinematográfica” (COSTA,1987, online)2. 

A partir dessas reflexões podemos dizer que “finalmente, o cinema é uma linguagem 

com suas regras e suas convenções. É uma linguagem que tem parentesco com a literatura, 

possuindo em comum o uso das palavras das personagens e a finalidade de contar histórias” 

(COSTA, 2003, p.27). E segundo Martin (2011, p.16) “o que diferencia o cinema de todos os 

outros meios de expressão culturais é o poder excepcional que vem do fato de sua linguagem 

funcionar a partir da reprodução fotográfica da realidade”. 

 

2.2 CINEMA DE FICÇÃO 

 

A ficção surgiu na literatura e com o surgimento do cinema, acabou sendo adaptada 

para as telas. “O encontro entre realidade e ilusão, entre vida e alucinação, é característico do 

cinema até hoje” (ARAÚJO, 1995, p.33). E para entender o que é cinema de ficção, precisa-se 

entender o seu significado. Ficção segundo Aumont e Marie (2003, p. 124), “é uma forma de 

discurso que faz referência a personagens ou a ações que só existem na imaginação de seu 

autor, e em seguida, na do leitor/espectador. De modo mais geral, é ficção tudo o que é 

inventado como simulacro”. Aumont (AUMONT et al, 1995, p.100) explica que, 

 

O característico do filme de ficção é representar algo de imaginário, uma história. Se 

decompusermos o processo, percebemos que o filme de ficção consiste em uma 

dupla representação: o cenário e os atores representam uma situação, que é a ficção, 

a história contada, e o próprio filme representa, na forma de imagens justapostas, 

essa primeira representação. O filme de ficção é portanto, duas vezes irreal: irreal 

pelo que representa (a ficção) e pelo modo como representa (imagens de objetos ou 

de atores) ( AUMONT et al, 1995, P.100). 

 

                                                 
2COSTA, Compreender o cinema . disponível em: http://www.geocities.ws/hgodoy2000/ 

TextosIMAGEMSOM/ cinema_sonoro.htm Acessado em: 26 de Out. 2013. 

http://www.geocities.ws/hgodoy2000/%20TextosIMAGEMSOM/%20cinema_sonoro.htm
http://www.geocities.ws/hgodoy2000/%20TextosIMAGEMSOM/%20cinema_sonoro.htm
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Pode-se dizer que “no cinema, representante e representado são ambos fictícios. Nesse 

sentido, qualquer filme é um filme de ficção” (AUMONT et al, 1995, p.100). 

E foi apostando na invenção dos irmãos Lumiére de apresentar histórias através das 

imagens em movimento, que surge “o primeiro grande ficcionista do cinema, o mágico 

profissional Georges Méliès” (GERBASE, 2012, p, 251). O autor continua e diz que, 

 

À medida que mais filmes eram feitos, mais longas e complexas ficavam as histórias. 

Hollywood, um subúrbio da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, começou a 

sediar filmes em meados da década de 1910. Em poucos anos, transformou-se numa 

fantástica fábrica de filmes, abrigando os grandes estúdios que hoje comandam o 

cinema comercial no mundo todo (GERBASE, 2012, p.251). 

 

 “Portanto, o cinema ofereceu à ficção, por meio da imagem em movimento, a duração 

e a transformação: em parte, por esses pontos comuns é que foi possível operar o encontro do 

cinema e da narração” (AUMONT et al, 1995, p. 91).  E ao contrário dos irmãos Lumiére que 

registravam documentários da realidade, Méliès “deu ao cinema uma nova dimensão: uma 

máquina capaz de criar sonhos” (ARAÚJO, 1995, p.11). 

 

2.3 EFEITOS ESPECIAIS 

 

Com a evolução do cinema, veio à evolução dos efeitos especiais3 e pode-se dizer que 

quem os criou foi Méliès. Segundo Araújo (1995, p.11), “Méliès criou a trucagem4 por acaso 

numa filmagem, quando sua câmera parou, e quando ela voltou a funcionar percebeu que as 

pessoas e objetos não estavam nas mesmas posições”. E foi a partir da trucagem que “Meliès 

aproveitou esta técnica no seu filme Viagem à Lua de 1902, um filme inspirado pelo livro Da 

Terra à Lua de Júlio Verne (1828-1905), este é considerado o primeiro filme de ficção 

científica” (CARVALHO, 2011, online)5.   

                                                 
3Efeitos especiais: Especificamente para a área de filme e vídeo, são qualquer tipo de elemento visual adicionado 

ou alterado em uma imagem, ou mesmo qualquer tipo de artefato usado durante a captação das imagens para 

afetar ou alterar a realidade da maneira como as ações aconteceriam normalmente. Além disso, efeitos especiais 

são usados para recriar eventos normais que, se fossem feitos na hora da captação das imagens, tornariam o 

orçamento do filme proibitivo Disponível em: http://busca.unisul.br/pdf/89268_Marcius.pdf Acessado em: 24 de 

Out. 2013. 
4Trucagem: Linguagem cinematográfica, também aplicada na televisão, para definir efeitos especiais por 

montagem. Truques, jogo de câmeras. Efeitos especiais com recursos menos elaborados, onde se utiliza 

montagens. Disponível em: http://www.dicionarioinformal.com.br/trucagem/  Acesso em: 26 set.2013. 
5 CARVALHO, Berto, EVOLUÇÃO DOS EFEITOS ESPECIAIS NO CINEMA. Disponível em: 

http://pixelhunt.wordpress.com/2011/01/17/a-evolucao-dos-efeitos-especiais-no-cinema/ Acessado em: 15 de 

Jun. 2013. 

http://pixelhunt.wordpress.com/2012/05/01/le-voyage-dans-la-lune-viagem-a-lua-1902/
http://busca.unisul.br/pdf/89268_Marcius.pdf
http://www.dicionarioinformal.com.br/trucagem/
http://pixelhunt.wordpress.com/2011/01/17/a-evolucao-dos-efeitos-especiais-no-cinema/
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Antes de ser cineasta, Méliès foi um ilusionista, um mágico. A partir dai começaram 

os filmes com efeitos especiais, em que a pessoa está em um lugar e depois some, como um 

toque de mágica, uma ilusão. Podemos dividir os efeitos especiais em duas categorias: 

 

Os efeitos mecânicos ou físicos, que são feitos durante as filmagens, como as 

maquiagens artísticas e a pirotecnia. E os efeitos visuais ou ópticos, que é a 

manipulação da imagem feita na pós-produção. Também podemos acrescentar os 

efeitos sonoros que ajudam a dar realidade à cena, alguns são captados 

diretamente no cenário e outros são produzidos digitalmente ou com auxilio de 

mixagem. (2013, online)6.  
 

 

Os efeitos mecânicos ou físicos são aqueles que são obtidos durante a filmagem ao 

vivo. Para estes efeitos são utilizados cenários, explosões reais, voos, maquiagens nos 

personagens. São efeitos feitos sem a utilização da computação gráfica. 

Efeitos visuais ou ópticos são os efeitos feitos após a produção e que podem ser vistos 

em uma foto ou em um filme que mostram coisas que só existem na imaginação como contos 

de fadas, dragões, gigantes dentre tantas coisas impressionantes que esses efeitos possibilitam 

para mexer com o imaginário do espectador. Esses efeitos são feitos através de computação 

gráfica utilizando crohma key7, bullet time8, slow motion 9e motion capture (MoCap). 

Os efeitos sonoros dizem respeito aos sons de uma trilha de um filme, novela, 

propaganda, jingle ou também o som de um tiro, um pingo de água de uma torneira, ou até de 

dois carros colidindo. Os efeitos sonoros são tudo o que ouvimos que foram amplificados, 

melhorados ou criados para dar a sensação real do que esta acontecendo numa cena. 

 

2.4 MONTAGEM 

 

Para definirmos o que é montagem, de acordo com Aumont et al (1995, p.62), “é o 

princípio que rege a organização de elementos fílmicos visuais e sonoros, ou de agrupamentos 

                                                 
6 Efeitos mecânicos e físicos: Disponível em: http://www.scene66.com.br/2013/01/efeitos-especiais.html 

Acessado em: 26 de Out. 2013. 
7 Crohma Key: É uma técnica de processamento de imagens cujo objetivo é eliminar o fundo de uma imagem 

para isolar os personagens ou objetos de interesse que posteriormente são combinados com uma outra imagem 

de fundo. Disponível em: https://sites.google.com/site/projetoavanarnia/relatorio-de-producao/glossario#TOC-

Chromakey Acessado em: 24 de Out. 2013. 
8Bullet Time: O efeito Bullet-time (tempo de (a) bala) é uma modalidade de efeito especial de câmera lenta, 

popularizada pelo filme Matrix. A idéia dobullet-time é mostrar o movimento de personagens e/ou objetos 

realizados em um período extremamente curto (a velocidade de uma bala, como o nome diz). Este efeito é usado 

principalmente em jogos eletrônicos e filmes. Disponível em: http://dicionario.babylon.com/bullet-time/ 

Acessado em: 24 de Out. 2013. 
9 Slow motion: ou câmera lenta vem sendo utilizado cada vez mais em produções audiovisuais. O principal 

objetivo dessa técnica é direcionar a atenção do espectador e enfatizar uma ação do filme com enorme riqueza de 

detalhes. Disponível em: http://maquinna.com.br/blog/outros/216/o-que-e-slow-motion/ Acessado em: 24 de 

Out. 2013. 

http://www.scene66.com.br/2013/01/efeitos-especiais.html
https://sites.google.com/site/projetoavanarnia/relatorio-de-producao/glossario#TOC-Chromakey
https://sites.google.com/site/projetoavanarnia/relatorio-de-producao/glossario#TOC-Chromakey
http://dicionario.babylon.com/bullet-time/
http://maquinna.com.br/blog/outros/216/o-que-e-slow-motion/
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de tais elementos, justapondo-os, encadeando-os e/ ou organizando sua duração”. Também 

Aumont e Marie (2003, p. 195) ressaltam que, “a técnica de montagem no cinema trata-se de 

colar um fragmento do filme em outro, em ordem determinada dos planos”. 

 

Nos primeiros anos do cinema, na verdade, não havia tanto problema em mexer com 

a parte física que implica a montagem, a de emendar partes de película. Georges 

Méliès, que fora prestidigitador, usa o corte e a dupla exposição para criar seus 

efeitos mágicos, por vezes de forma bastante virtuosa. Pessoas apareciam do nada, 

sumiam, cresciam assustadoramente aos nossos olhos, sempre em plano fixo. Os 

filmes eram extenuadamente montados, mas ainda assim davam a impressão de um 

único plano. (GARDNIER, online)10.  

 

“Para Griffith, a câmera era apenas um aparelho registrador: por que não aproximá-la 

mais dos atores em determinadas cenas, para tornar mais visíveis algumas expressões 

fisionômicas?” (GOMES apud ARAÚJO, 1995, p.40).  

“Mas caberá a Griffith o avanço decisivo na linguagem fílmica” (MARTIN, 2011, 

p.150). Porque “um homem como Georges Méliès tinha a mentalidade de artesão-artista, e 

realizava uma forma de espetáculo nova, porém ligada a tradição teatral; por essa razão, não 

ousava infringir algumas normas tradicionais da linguagem” (GOMES apud ARAÚJO, 1995, 

p.40). Faria11 (2013, Online) diz que “podemos resumir a importância de David Wark 

Griffith  para o cinema da seguinte maneira: antes dele não existia ‘Cinema’, pelo menos, não 

como o conhecemos. Hoje foi Griffith quem deu ao cinema uma linguagem especificamente 

cinematográfica, despindo-o dos padrões teatrais que eram usados até então”. 

O cinema passou por uma grande mudança com os novos planos e movimentos de 

Griffith, tornando os filmes mais interessantes e atrativos. Faria (2013, Online) diz que 

“Griffith foi o primeiro a usar técnicas como o ‘close’ para dar efeitos dramáticos às cenas, ou 

a montagem paralela, o suspense e os movimentos de câmera”. Faria ainda destaca que foi 

“por tudo isso, o filme “O nascimento de uma nação” (1915) de David W. Griffith é 

considerado o precursor das criações cinematográficas de Hollywood. Em uma outra obra sua, 

“Intolerância”(1916), Griffith se arrisca a usar histórias paralelas e montagens criando outro 

clássico que entrou para a história”. 

 

Ao sair do emprego, ele fez publicar no New York Dramatic Mirror um anúncio de 

seu rompimento com a companhia, tornando público oque considerava serem suas 

invenções. O texto o apresenta como “D.W. Griffith, produtor de todos os grandes 

sucessos da Biograph, que revolucionou o motion capture drama e fundou a técnica 

moderna desta arte”. Em seguida, enumera filmes e as inovações de Griffith, 

                                                 
10 GARDNIER, Ruy. Breve histórico das concepções da montagem no cinema. Disponível 

em:http://www.portalbrasileirodecinema.com.br/montagem/ensaios/04_03.php Acessado em: 16 de Jun. 2013. 
11FARIA, Caroline. David Wark Griffith. Disponível em: http://www.infoescola.com/biografias/david-wark-

griffith/ Acessado em: 13/10/2013. 

http://www.infoescola.com/biografias/david-wark-griffith/
http://www.infoescola.com/biografias/david-wark-griffith/
http://www.portalbrasileirodecinema.com.br/montagem/ensaios/04_03.php
http://www.infoescola.com/biografias/david-wark-griffith/
http://www.infoescola.com/biografias/david-wark-griffith/
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incluindo o close-up, os grandes planos gerais, a montagem paralela (chamada de 

Switchback), a sustentação do suspense, o escurecimento da imagem como 

pontuação, a interpretação mais contida dos atores. Em tudo, o cineasta sublinhava o 

seu próprio mérito no reconhecimento do cinema como arte genuína. (XAVIER, 

1984, p. 30) 

 

Martin (2011, p.150) diz que Griffith “pratica com destreza a montagem alternada e 

utiliza toda a gama dos planos, inclusive primeiros planos de objetos (detalhes) e primeiros 

planos de rostos”. 

 

É na União Soviética, no entanto, que as ideias de Griffith sobre a montagem mais 

vão se desenvolver e transformar. [...] Griffith inventou um tipo específico de 

montagem. Ao criar a variação de planos (mais distantes, mais próximos), ele 

assegurou ao cinema a capacidade de contar uma história evitando a monotomia. 

(ARAÚJO, 1995, p.48). 

 

Segundo Kamada (2010, online)12 “os filmes e a obra teórica de Sergei Eisenstein 

estabeleceram um marco na história das artes visuais. Ele percebeu a montagem como 

característica essencial e única do cinema”. Pode-se dizer que a montagem no filme é 

indispensável para que o espectador compreenda a narrativa da  história. 

“Dando continuidade aos trabalhos de Kuleshov, Eisenstein propõe o uso constante da 

montagem, por ele chamada de “intelectual”, na qual a justaposição de planos busca os 

estímulos corretos que operam no espectador as reações desejadas” (KAMADA, 2010, 

online). 

Segundo Cruz (2007, 154-155) “para Eisenstein, existem cinco tipos de montagem: 

métrica, rítmica, tonal, atonal e intelectual”. 

 

A montagem métrica se refere à duração de cada plano, ou seja, independente do 

seu conteúdo, encurtar os planos aumenta a tensão da cena. A montagem rítmica 

relaciona-se à continuidade visual entre os planos, como o das entradas e saídas de 

quadro das personagens. Na montagem tonal, busca-se estabelecer uma 

característica emocional para a cena, o que pode mudar durante a seqüência, ou seja, 

a montagem se altera conforme muda a emoção. A montagem atonal conjuga as 

montagens métrica, rítmica e tonal manipulando o tempo do plano, idéias e emoções 

a fim de conquistar o efeito desejado na platéia. (DANCYGER 2003, p. 22-23 apud 

CRUZ 2007, 154-155). 

 

 

 A montagem do filme não se dá somente em organizar os pedaços das cenas em ordem 

do que foi decupado anteriormente pelo diretor, mas também faz parte da montagem a 

organização dos sons, ruídos e trilhas que vai ser escutado no filme. Mas antes de chegar à 

                                                 
12 KAMADA, Letícia. Eisenstein: O ideograma e a cultura japonesa.  Disponível em: http://monografiacisme. 

wordpress.com/tag/eisenstein/ acessado em: 03 de Nov. 2013. 
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montagem o diretor tem que decupar13 o roteiro, isto é, “cortar em pedaços’. Na prática, é o 

momento em que o diretor e roteirista dividem cada cena em planos” (ARAÚJO, 1995, p.62). 

Quando o roteiro literário e técnico está pronto, ele é decupado, isso facilita na hora da 

filmagem e também na hora da montagem. 

 

No estágio de filmagem, utiliza-se como equivalente aproximativo de “quadro”, 

“campo”, “tomada”: designa, portanto, ao mesmo tempo, um ponto de vista sobre o 

evento (enquadramento) e certa duração. Na fase de montagem, a definição do plano 

é mais precisa: torna-se então a verdadeira unidade de montagem, o pedaço e 

película mínima que, juntada a outras, produzirá o filme. (AUMONT et al, 1995, 

p.39). 

 

A decupagem dos planos visa planejar como o filme vai ser visto pelo espectador, “é 

planejar onde a câmera deve estar, como ela deve enquadrar e como deve movimentar-se em 

cada plano da cena” (GERBASE, 2012, p.120). 

 Os planos, ângulos, enquadramentos e movimentos que compõem as cenas dos filmes 

tem o papel de colocar o espectador mais perto da realidade do filme, busca aproximá-lo de 

cada cena, mostrar o que está acontecendo bem de perto ou bem de longe e até detalhes que 

darão sentido no que está sendo rodado. 

A seguir pode-se ver os planos mais utilizados no cinema, que de  acordo com Gerbase 

(2012, p.96 – 105), são: (1) Plano Geral (PG); (2) Plano Conjunto (PC); (3) Plano Médio 

(PM); (4) Plano Americano (PA); (5) Meio Primeiro Plano (MPP); (6) Primeiro Plano (PP); 

(7) Primeiríssimo Plano (PPP); (8) Plano Detalhe (PD); (9) Ângulo Normal; (10) Plongée; 

(11) Contra- Plongée; (12) Frontal; (13) ¾; (14) Perfil; (15) De Nuca; (16) Panorâmica;  (17) 

Travelling; (18) Movimentos de Objetiva; (19) Câmera Objetiva; (20) Câmera Subjetiva. 

(1) PLANO GERAL (PG) – Com um ângulo visual bem aberto, a câmera revela o cenário à 

sua frente. A figura humana ocupa espaço muito reduzido na tela. Plano para exteriores ou 

interiores de grandes proporções. Também chamado, na intimidade, de “Geralzão”. 

                                                 
13 Decupagem: É o planejamento da filmagem, a divisão de uma cena em planos e a previsão de como estes 

planos vão se ligar uns aos outros através de cortes. A palavra decupar vem de découper (cortar em pedaços em 

francês). O que se faz é dividir cada cena em planos, tarefa atribuída ao roteirista e ao diretor. Disponível em: 

https://sites.google.com/site/projetoavanarnia/relatorio-deproducao/glossario#TOC- Decupagem  Acessado em: 

24 de Out. 2013 

https://sites.google.com/site/projetoavanarnia/relatorio-deproducao/glossario#TOC- Decupagem
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Figura 28: PLANO GERAL. Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 

(2) PLANO DE CONJUNTO (PC) – Com um ângulo visual aberto, a câmera revela uma 

parte significativa do cenário à sua frente. A figura humana ocupa um espaço relativamente 

maior na tela. É possível reconhecer os rostos das pessoas mais próximas à câmera. Também 

poderíamos chamá-lo de “Geralzinho”. 

 

 

Figura 29: PLANO CONJUNTO. Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 

(3) PLANO MÉDIO (PM) – A figura humana é enquadrada por inteiro, com um pouco de 

“ar” sobre a cabeça e um pouco de “chão” sob os pés. 

 

Figura 30: PLANO MÉDIO. Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 
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(4) PLANO AMERICANO (PA) – A figura humana é enquadrada do joelho para cima. 

 

Figura 31: PLANO AMERICANO. Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 

(5) MEIO PRIMEIRO PLANO (MPP) – A figura humana é enquadrada da cintura para cima. 

 

Figura 32: MEIO PRIMEIRO PLANO. Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 

(6) PRIMEIRO PLANO (PP) – A figura humana é enquadrada do peito para cima. Também 

chamado de “CLOSE-UP, ou “CLOSE”. 

 

Figura 33: PRIMEIRO PLANO. Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 

(7) PRIMEIRÍSSIMO PLANO (PPP) – A figura humana é enquadrada dos ombros para cima. 

Também chamado de “BIG CLOSE-UP” ou “BIG-CLOSE”. 
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Figura 34: PRIMEIRISSIMO PLANO. Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 

(8) PLANO DETALHE (PD) – A câmera enquadra uma parte do rosto ou do corpo (um olho, 

uma mão, um pé, etc.). Também usado para objetos pequenos, como uma caneta sobre a 

mesa, um copo, uma caixa de fósforos, etc. 

 

Figura 35: PLANO DETALHE. Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 

Ainda o mesmo autor cita três posições fundamentais em relação à ALTURA DO ÂNGULO: 

(9) ÂNGULO NORMAL – quando ela está no nível dos olhos da pessoa que está sendo 

filmada. 

 

Figura 36: ANGULO NORMAL. Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 
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(10) PLONGÉE (palavra francesa que significa “mergulho”) – quando a câmera está acima do 

nível dos olhos, voltada para baixo. Também chamada de “câmera alta”. 

 

 

Figura 37: PLONGÉE. . Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 

(11) CONTRA-PLONGÉE (com o sentido de “contra-mergulho”) – quando a câmera está 

abaixo do nível dos olhos, voltada para cima. Também chamada de “câmera baixa”. 

 

 

Figura 38: CONTRA-PLONGÉE. . Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 

 “Em relação ao LADO DO ÂNGULO, são quatro posições fundamentais” que o autor ainda 

cita: 

(12) FRONTAL – a câmera está em linha reta com o nariz da pessoa filmada. 

 

Figura 39: FRONTAL. . Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 
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(13) 3/4 – a câmera forma um ângulo de aproximadamente 45 graus com o nariz da pessoa 

filmada. Essa posição pode ser realizada com muitas variantes. 

 

Figura 40: 3/4. . Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 

(14) PERFIL – a câmera forma um ângulo de aproximadamente 90 graus com o nariz da 

pessoa filmada. O perfil pode ser feito à esquerda ou à direita. 

 

Figura 41: PERFIL. Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 

 (15) DE NUCA – a câmera está em linha reta com a nuca da pessoa filmada. 

 

Figura 42: De nuca. Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 

O autor ainda explica sobre os movimentos de câmera: 
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(16) “na PANORÂMICA (ou PAN), a câmera movimenta-se sobre seu eixo, para cima, para 

baixo, para a direita, para a esquerda, ou obliquamente. Alguns livros preferem chamar de 

panorâmica apenas quando o movimento é no eixo horizontal, e TILT quando é no vertical”. 

(17) “No TRAVELLING (ou TRAV), a câmera ‘viaja’, isto é, desloca-se, na mão do 

operador, sobre um carrinho, sobre uma grua, em qualquer direção”. 

(18) MOVIMENTOS DE OBJETIVA – usando uma lente do tipo ZOOM, é modificado 

ângulo visual durante a tomada. Quando “aproxima” a imagem temos o ZOOM-IN, quando 

“afasta”, o ZOOM-OUT. 

(19) CÂMERA OBJETIVA simplesmente mostra o que acontece na sua frente, sem 

identificar-se com qualquer personagem em particular. É, a grosso modo, o equivalente a você 

escrever em “terceira pessoa”: “Clarissa aproxima-se do pobre rapaz e dá-lhe um beijo 

inesquecível”. Temos dois personagens, e a cena é vista por um narrador que está fora da 

ação. No cinema, esse narrador é a câmera, que, numa posição neutra, mostra a aproximação 

de Clarissa e o beijo. 

(20) CÂMERA SUBJETIVA assume um dos personagens, passando a comportar-se segundo 

seu ponto e vista e seus movimentos. É o equivalente a você escrever: “Eu me aproximo do 

pobre rapaz e dou-lhe um beijo inesquecível”. Temos dois personagens, mas agora a câmera 

passa a funcionar como se estivesse “dentro da cabeça” de Clarissa e observasse o mundo 

com seus olhos. 

 Hoje em dia segundo Gerbase (2012, p. 253) “o cinema moderno não tem mais a 

obrigação de iludir o espectador e proporcionar-lhe uma experiência de quase alucinação. O 

espectador moderno é convidado a refletir sobre o que está vendo e comparar a mensagem do 

filme com sua própria vida. Criticar. Tomar consciência. Participar”. 

  
Tem-se, atualmente, um forte apelo ao cinema de entretenimento, como é chamado, 

em que o papel principal do cinema é oferecer uma distração para o espectador. 

A partir do ponto em que a câmera deixa de assumir o simples papel de registro para 

o de criador, isto é, quando o cineasta intervém, este expõe, através das escolhas 

estéticas que faz para o seu filme, sua visão particular. Isto ocorre especialmente 

quando o realizador pretende fazer o que é mais comumente chamado de obra de 

arte – ou cinema de arte. Nestes casos, sua influência sobre o que está sendo filmado 

é determinante, e a da câmera, enquanto criadora, fundamental. 

Esteticamente falando, a mudez do cinema antigo, a imagem, a cor, a música, as 

iluminações, os diversos tipos de planos e enquadramentos, os movimentos de 

câmera e etc., são aspectos da linguagem fílmica que, baseados na escolha e 

ordenação do cineasta, contribuem para a possibilidade de densificação do real – a 

qual, por sua vez, influencia na percepção do espectador, que tende a se tornar mais 

e mais afetiva (FIGUEIREDO, 2013, online)14. 

                                                 
14 FIGUEIREDO, Michele. A estética no Cinema. Disponível em: http://cinesplendor.com.br/a-estetica-no-

cinema/ Acessado em: 03 de Nov. 2013. 

http://cinesplendor.com.br/a-estetica-no-cinema/
http://cinesplendor.com.br/a-estetica-no-cinema/
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De acordo com Setaro15 (2012, online) “evidentemente que a tecnologia determinou 

uma transformação da linguagem cinematográfica, ainda que não venha a provocar a 

revolução estética que se verificou quando da passagem do cinema mudo para o sonoro”. 

 

2.5 TRABALHO DO ATOR/ PERSONAGEM DIGITAL 

 

  Desde sempre, bem antes do cinema, os atores eram admirados por suas performances 

e atuações no palco dos teatros. Mas não se sabe onde e nem quando começou a arte de atuar, 

e “até hoje existem várias teorias sobre a origem do teatro, mas nenhuma delas com 

comprovação exata” (FERREIRA16, 2010, online).  

 

A nobre arte de atuar vem sendo desenvolvida e modificada desde o século V antes de 

Cristo, quando um cidadão grego chamado Tespis, durante uma festa feita para honrar 

Dionísio (deus do vinho), resolveu “imitar” o homenageado. Mesmo que a atitude não 

tenha sido totalmente consciente, e talvez tomada pelo impulso embriagador da 

festança, temos de agradecer Tespis, pois não apenas foi o primeiro ator da história da 

humanidade, como também deu o impulso para a criação do teatro. (LELLIS17, 2013, 

online) 

 

 

Muito se passou na história do teatro, até que no ano de 1895 surge o cinema e os 

atores ganham mais um novo cenário para aparecer. Naquela época não tinha tecnologia que 

permitisse que fossem gravados vídeos com som, apenas retratando as imagens em 

movimento. Como era impossível ouvir a voz dos atores era necessário que suas atuações 

fossem excepcionalmente corporais e expressivas (ONLINE18). “Assim como no teatro, as 

interpretações deveriam tender para algo mais realista e natural” (LELLIS, 2013, online).  

 
Em meados da década de 1920, o cinema, desprovido da fala, já havia desenvolvido 

uma forma de narração visual sutil e expressiva quanto as palavras. Embora 

intertítulos por escrito substituíssem os diálogos, eram as imagens que conduziam de 

fato a narrativa e capturavam emoções. Livre das exigências da gravação sonora, a 

câmera, que F.W. Murnau (1888-1931) chamava de falar, os atores se fiavam em 

gestos ou em expressões faciais, alcançando a mesma sutileza e profundidade de 

sentimento que posteriormente atingiram com o estilo mais naturalista trazido pelo 

cinema sonoro. 

                                                 
15 SETARO, André. O cinema e a trajetória de sua evolução como linguagem. Disponível em: 

http://terramagazine.terra.com.br/blogdoandresetaro/blog/2012/10/23/414/ Acessado em: 03 de Nov. 2013. 

 
16 FERREIRA, Geison. Atuação. Disponível em: http://www.pensamentosfilmados.com.br/br/tag/metodos -de-

atuacao/ Acessado em:21 de Mar. De 2014. 
17LELLIS, Gabriel.  O ator que pisa nos palcos e anda na tela.  Disponível em: 

http://cinefilos.jornalismojunior.com.br/o-ator-que-pisa-nos-palcos-e-anda-na-tela/ Acessado em: 21 de Mar. 

2014. 
18Cinema Mudo. http://www.assimsefaz.com.br/sabercomo/cinema-mudo. Acessado em: 21 de Mar. 2014. 

http://terramagazine.terra.com.br/blogdoandresetaro/blog/2012/10/23/414/
http://www.pensamentosfilmados.com.br/br/tag/metodos%20-de-atuacao/
http://www.pensamentosfilmados.com.br/br/tag/metodos%20-de-atuacao/
http://cinefilos.jornalismojunior.com.br/o-ator-que-pisa-nos-palcos-e-anda-na-tela/
http://cinefilos.jornalismojunior.com.br/o-ator-que-pisa-nos-palcos-e-anda-na-tela/
http://www.assimsefaz.com.br/sabercomo/cinema-mudo
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O silêncio, portanto, não era uma limitação. Para muitos estetas e teóricos do cinema, 

a singularidade dos filmes estava precisamente em sua capacidade de contar uma 

história somente por imagens (KEM, 2011, p.68). 

 
 

Durante o cinema mudo, destaca-se “a comédia muda, embora basicamente associada 

somente aos astros de sua “era de ouro” como Charlie Chaplin (1889-1977) e Buster Keaton 

(1895-1966), foi na verdade um dos primeiros e mais populares gêneros do cinema” 

(KEM,2011, p.16).  

Rubens19 (s.d. online) ressalta que “nesta época Hollywood já havia superado em 

definitivo os franceses, italianos, escandinavos e alemães, consolidando sua indústria 

cinematográfica e tornando conhecidos em todo o mundo as suas grandes estrelas”. De acordo 

com Bergan (2009, p.21), “os estúdios perceberam o valor de identificar atores com certos 

papéis para que o público os associasse a suas ‘personalidades’”. 

 

O fenômeno do “star system20” surge nos anos 20 e nasce da concorrência entre os 

grandes estúdios americanos e da constatação feita pelos produtores de então que 

são os nomes e não as histórias que lotam as salas de cinema. Ao contrário da 

França, onde a cultura foi “um negócio de Estado”, nos Estados Unidos, teatro 

sempre foi visto como um negócio sério, mas com o qual o Estado nunca teve 

qualquer compromisso (HUPPERT, 2008, online21). 

 

 

De acordo com Kem (2011, p.69) “a excelência do cinema mudo durante o final dos 

anos 1920 ajuda a explicar por que muitos viam a chegada do som como um retrocesso”. Em 

1927 quando surgiu o cinema sonoro muitos atores perderam espaço nas telas por não se 

adaptarem ao cinema falado. Bergan (2009, p.28) diz que “além de transformar toda a 

indústria do cinema, a chegada do som afetou a carreira de diretores e atores. Nos anos 30, 

muitos gêneros prosperaram, e uma nova geração de astros, incluindo Fred Astaire e Ginger 

Rogers, Joan Crawford, Spencer Tracy e Clark Gable, conquistou o público”. 

 
O som abriu novas possibilidades para o cinema e, por volta da década de 1930, a 

nova mídia já havia conquistado seu lugar nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. 

Contudo, ainda levaria anos para os cineastas terem condições técnicas de combinar o 

som com a fluência visual dos últimos filmes mudos (KEM, 2011, p.69). 

 

                                                 
19 RUBENS. Cinema Americano: o nascimento de hollywood, os anos dourados e o fenômeno blockbuster. 

Disponível em: http://rubens-cinemaamericano.blogspot.com.br/ Acessado em: 04 de Nov. 2013. 
20 Star System: O desenvolvido pelos grandes estúdios que proporcionou o surgimento do star system, o sistema 

de "fabricação" de estrelas que encantam as platéias. Disponível em: http://www.webcine.com.br/historia1.htm 

Acessado em: 17 de Maio de 2014. 
21 HUPPERT, Isabelle. Quando o "Star System"invade os palcos de Paris. Disponível em: 

http://terramagazine.terra.com.br/patchworkcultural/blog/2008/02/21/quando-o-star-system-invade-os-palcos-de-

paris/ Acessado em: 04 de Nov. 23. 

http://rubens-cinemaamericano.blogspot.com.br/
http://www.webcine.com.br/historia1.htm
http://terramagazine.terra.com.br/patchworkcultural/blog/2008/02/21/quando-o-star-system-invade-os-palcos-de-paris/
http://terramagazine.terra.com.br/patchworkcultural/blog/2008/02/21/quando-o-star-system-invade-os-palcos-de-paris/
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Ainda nos “anos 30, a primeira grande década do “star system”, após o surgimento do 

cinema falado e em meio à grande depressão, novos valores eram apresentados pelo cinema 

de Hollywood, que passou a transpor para as telas um homem livre o suficiente para tornar 

tudo possível” (PAES, 2012, online22).  

 
A chegada do som alterou de forma radical a carreira de muitos atores da comédia 

muda. Chaplin resistiu aos filmes com diálogos até 1940. Com O grande ditador, 

preferindo usar efeitos sonoros em filmes como Tempos modernos (1936). Keaton 

teve dificuldades para se adaptar à comédia falada e atores como Harold Lloyd e 

Harry Langdon perderam muito de sua verve e de seu encanto cômico. W.C Fields, 

habituado a diálogos espirituosos por conta de sua carreira no teatro foi capaz de 

passar de sucessos mudos como Sally, a filha do circo (1925) para uma carreira 

próspera nos filmes sonoros, em películas como O guarda (1940). Da mesma forma 

Laurel e Hardy, a dupla de O gordo e magro, por terem começado a trabalhar no fim 

da era do cinema mudo puderam se adaptar à mudança e deram inicio à próxima 

geração de gênios cômicos (KEM, 2011, p.63). 

 

Kem (2011, p.80) diz que “um dos cineastas mais importantes do início da era sonora 

foi Rouben Mamoulian (1897-1987). Inicialmente um diretor de teatro, ele foi cortejado pelos 

estúdios, que precisavam de diretores que soubessem trabalhar com diálogos”. 

 
A chegada dos filmes falados foi acompanhada por muitas perdas e por uma mudança 

geracional que talvez tenha sido uma das maiores revoluções da história do cinema. 

Uma das primeiras baixas foi Abel Gance (1889-1981), cujos filmes mudos entre eles 

Napoleão (1927), haviam feito grande sucesso (KEM,2011, p.81). 

 

Alguns teóricos acreditam que as estrelas do cinema mudo possuíam uma qualidade 

etérea que arrebatava as plateias (KEM, 2011). 

Gloria Swanson expressou melhor essa ideia ao interpretar uma atriz decadente em 

Crepúsculo dos deuses (1950), de Billy Wilder: “Nós não precisávamos de diálogos... 

tínhamos rostos.” Havia de fato algo de transcendente em um close de uma estrela do 

cinema mudo como Garbo ou Lilian Gish. Alguns temiam que essas deusas perdessem 

seu encanto olímpico com a chegada dos filmes sonoros, quando foram obrigadas a 

falar. Esse foi mesmo o destino de algumas delas. A carreira de Pola Negri foi 

arruinada por seu forte sotaque polaco e oo tom de voz nasalado de Norma Talmadge, 

típico de Nova Jersey, não lhe ajudou em nada. Porém, o som não diminuiu o poder de 

sedução de certas estrelas. Os céticos estavam convencidos de que Garbo iria 

naufragar na nova era. Mas a atriz provou que eles estavam errados interpretando, por 

incrível que pareça, uma alcoólatra que vive de bar em bar em Anna Christie (1930). 

(KEM, 2011, p.113) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 PAES, Roberto Soares de Vasconcellos. O mito e o "Star System": Décadas de 30, 40 e 50.  Disponível em: 

http://blog.newtonpaiva.br/direito/wp-content/uploads/2012/08/PDF-D1-05.pdf Acessado em: 04 de Nov. 2013. 

 

http://blog.newtonpaiva.br/direito/wp-content/uploads/2012/08/PDF-D1-05.pdf
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2.5.1. O trabalho do ator no teatro – Os pioneiros 
 

 

Segundo Gerbase (2003, p.10) “o mais completo método de interpretação para teatro 

foi criado por Stanislavski – ator, diretor e professor russo nascido em 1853”. Stanislavski 

teve inicio de sua jornada no teatro aos 14 anos. Segundo Lellis (2013, online), “atores mais 

tradicionais, que também atuaram nos palcos, optavam por métodos clássicos de atuação 

teatral ao realizarem uma cena para as telas do cinema. Dentre eles, podemos destacar o 

sistema Stanislávski, que foi um marco da atuação cênica realista”. 

 

Constantin Stanislavski está relacionado a vários outros teóricos, alguns muito a frente 

de seu tempo em busca de uma atuação natural e realista, que partisse do interior de 

cada ator na atuação para teatro. 
Seus métodos serviram como base para muitas escolas e para fundamentar as teorias 

naturalistas e realistas que surgiram em seu tempo e que persistem em programas de 

TV, novelas e filmes em geral até os dias de hoje. 
Após sua morte seu método continua vivo, ajudando na busca de muitos atores por 

conhecimento pessoal e cênico e inspirando novos teóricos como o diretor do Actors 

Studio, Lee Strasberg, que também colocou em um livro suas técnicas inspiradas no 

mestre. (FERREIRA23;BIASE. 2010, online) 
 

 

Grandes atores, diretores e professores de atuação no mundo inteiro tiveram como 

base em seus trabalhos o método Stanislavski. (FERREIRA, 2010, online). 

O cinema evoluiu, e o método de Stanislavski é usado até hoje, e ajudou na formação 

de muitos atores que tiveram seus talentos reconhecidos por suas atuações e esses “talentos 

são específicos para determinados estilos de interpretação” (GERBASE, 2003, p.29).  De 

acordo com Lellis (2013, online), ser ator é algo difícil, pois o mercado hoje demanda 

versatilidade e o profissional deve saber atuar tanto em teatro, quanto em cinema e TV.  

 

Atuar: consiste em imprimir, por meio de diversas técnicas ou mesmo da pura 

intuição, vida e realidade a um personagem. Muitas vezes tida como fruto da 

inspiração ou da racionalização das emoções, é parte específica dos artistas da cena, e 

que nesta aparecem, diferentemente de dramaturgos e diretores. (Ferreira, 2010, 

online) 

 

No cinema de ficção até os meados do século 20, os personagens eram maquiados ou 

fantasiados para dar vida aos personagens como, por exemplo, o monstro Frankenstein. 

Atualmente os filmes são cheios de efeitos especiais feitos por computação gráfica, e hoje os 

personagens dos filmes podem ser feitos digitalmente.  

 

                                                 
23 FERREIRA, Loverci; BIASI, Priscylla. Comparação de métodos entre constantin stanislavski (teatro) e lee 

strasberg (actors studio). Disponível em: http://ccine10.blogspot. com.br/2010/12/comparacao-de-metodos-entre-

constantin.html Acessado em: 21 de Mar. de 2014. 
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Com o rápido incremento dessa tecnologia e a sempre crescente velocidade de 

processamento dos computadores, a utilização de personagens criadas digitalmente 

em filmes tornou-se cada vez mais frequente na década seguinte. Paralelamente, nos 

longas-metragens de animação e na indústria dos jogos eletrônicos, ocorreu uma 

passagem gradual para a primazia da tridimensionalidade, com o advento de 

franquias de alta popularidade como Toy Story (1995) e Tomb Raider (1996), 

respectivamente. 

A maturidade do processo de criação de personagens digitais é atingida ainda na 

década de 90, com o surgimento de modelos tridimensionais que simulam sistemas 

de músculos, pêlos e expressões faciais complexas. O aperfeiçoamento da técnica de 

motion capture (também referida pela abreviação MoCap)- que consiste na captura 

do movimento de um ator, posteriormente aplicada à personagem através de um 

sistema de animação - também foi um passo importante para que em 1999 surgisse o 

primeiro protagonista digital complexo em um longa-metragem, com o filme Stuart 

Little (O pequeno Stuart Little, 1999) (CRESPO, 2008, P. 16)24. 

 

No entanto, Gerbase (2003, p.10) destaca que “o teatro, arte muito mais antiga que o 

cinema e a TV, veio construindo, ao longo dos séculos, uma importante tradição de 

interpretação dramática”. Ainda Gerbase (2003, p.10) afirma que “métodos desenvolvidos 

para atores de teatro foram adaptados para o cinema, com maior ou menor sucesso, e fazem 

parte do repertório de muitos realizadores”.  

 

2.5.2. O trabalho do ator digital 

 

Atualmente o cinema na era digital, tudo, ou quase tudo é feito digitalmente por 

softwares de edição e animação, até mesmo os atores.  Um ator que tem trabalhado muito com 

atuação para personagens digitais que poucos devem conhecer, é Andy Serkis, ator e cineasta 

nascido na Inglaterra. É conhecido por fazer papéis que são feitos por computação gráfica, 

onde seu corpo serve como molde para dar vida e movimento a seus personagens. Serkis 

atuou em filmes na pele de personagens famosos como Golum do filme O senhor dos anéis, 

King Kong e Cézar do Planeta dos macacos- A origem no qual ele deu vida ao chimpanzé 

Cézar e que será o filme a ser analisado nessa pesquisa. 

Para o ator poder dar vida aos personagens, existem vários tipos de dispositivos que 

podem ser utilizados para capturar os movimentos e programas para modelar, animar, 

iluminar e renderizar.  Segundo Crespo (2008, p. 16) “a maturidade do processo de criação de 

personagens digitais é atingida ainda na década de 90, com o surgimento de modelos 

tridimensionais que simulam sistemas de músculos, pêlos e expressões faciais complexas”.  

 

                                                 
24 CRESPO, O Ator digital: uma perspectiva de design de personagens. Disponível em: 

http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/12251/12251_ 3.PDF Acessado em: 25 de Mar. de 2014. 

http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/12251/12251_%203.PDF
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O aperfeiçoamento da técnica de motion capture (também referida pela abreviação 

MoCap) - que consiste na captura do movimento de um ator, posteriormente aplicada 

à personagem através de um sistema de animação - também foi um passo importante 

para que em 1999 sugisse o primeiro protagonista digital complexo em um longa-

metragem, com o filme Stuart Little ( O pequeno Stuart Little, 1999) (CRESPO, 2008, 

p. 16). 

 

 

Da Silva25 (s.d. online) diz que “existem sistemas específicos, de tecnologias 

diferentes, que são mais indicados para certos tipos de aplicações. [...] Podemos dividi-los em 

quatro categorias: acústicos, mecânicos, óticos e magnéticos. Os dois últimos são os mais 

utilizados hoje em dia”. Mas esses sistemas serão explicados no próximo tópico que fala 

sobre o mocap ( Motion Capture). 

Hiertz26 (s.d. online) diz que “Os "atores digitais" não devem ser vistos como ameaças 

aos atores reais. É ridícula a hipótese de que atores humanos teriam seus empregos ameaçados 

pelos digitais”.  Ainda Hiertz ressalta que, 

 

George Lucas, criador da série "Star Wars", afirma que "O avanço em direção ao 

mundo digital é uma apenas uma transição normal que está acontecendo no mundo do 

cinema. Da mesma forma como fomos dos filmes mudos para os filmes sonorizados, e 

então dos filmes em preto e branco para os filmes coloridos, esta é uma transição e 

uma adição de ferramentas que usamos para criar nossa arte". Ele ainda afirma que "O 

papel dos atores neste novo meio termo é exatamente o mesmo que era nas transições 

dos filmes preto e branco, filmes mudos e processos fotoquímicos. O assunto que vem 

à tona freqüentemente ao se usar um ator digital é as pessoas esquecerem que atuar é 

uma forma de arte. Você não pode apenas criar algo à semelhança de um ser humano e 

então fazê-lo atuar. Não importa o que você faça você terá de usar atores reais. São 

necessários os atores reais para dar a voz, para dar a animação correta e para criar os 

personagens. Eu vejo a tecnologia digital como uma vantagem para atores e uma 

oportunidade de mais trabalho para mais atores, ao invés de substituí-los". 

E as vantagens em se criar atores digitais não se limitam aos personagens imaginários, 

criados a partir do zero, mas também, em alguns casos, podem se estender aos 

personagens reais ou previamente criados. (HIERTZ, s.d. online). 

 

Em anexo segue uma entrevista do ator Andy Serkis concedida para a revista 

Superinteressante, falando sobre o ator de computador, ou seja, o ator que atua para dar vida 

para outro personagem. 

 

2.6 O QUE É MOCAP (MOTION CAPTURE) 

 

O mocap (Motion capture) surgiu no final da década de 70 e entrou no mundo da 

animação como uma nova técnica, que consiste em capturar os movimentos de um ator real e 

                                                 
25 DA SILVA, Fernando Wagner. Motion Capture: Introdução à Tecnologia. Disponível em: 

http://www.visgraf.impa.br/Projects/mcapture/publ/mc-tech/ Acessado em: 04 de Nov. 2013. 
26HIERTZ, Jose Guillermo Landi. A Popularização da Computação Gráfica e os Atores Digitais. Disponível 

em: http://www.ufscar.br/~cinemais/artcomputacao.html Acessado em: 25 de Mar. De 2014. 

http://www.visgraf.impa.br/Projects/mcapture/publ/mc-tech/
http://www.ufscar.br/~cinemais/artcomputacao.html
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jogá-los em um computador, em um modelo virtual. (BELO, 2013, online27). Kitagawa e 

Windsor (2008, apud Pimentel 2012, online) explicam que esse sistema foi criado e 

desenvolvido com finalidades médicas e militares.  

 

Contemporaneamente além da indústria do cinema, do exército e da medicina poucas 

são as pessoas que realmente sabem o que é mocap, entretanto muitas pessoas, 

inclusive as crianças, vem assistindo filmes, animações, comerciais de TV, e 

participando de jogos nos quais foram utilizados a tecnologia mocap (KITAGAWA; 

WINDSOR, 2008 apud PIMENTEL, 2012, online28). 

 

 

O mocap “é muito utilizado pela indústria de filmes e videogames, para a construção 

de personagens e objetos 3D que resulta em um movimento mais realista” (BELO, 2013, 

online). Esse sistema permite criar objetos ou personagens de desenhos animados, filmes e 

personagens para jogos de vídeo game.  Utilizando os movimentos reais de um ator, através 

de marcadores que são colocados no objeto ou no corpo, os movimentos serão captados por 

câmeras especiais em todos os ângulos para depois dar vida a um personagem digital. A 

seguir pode-se ter uma ideia de como é utilizada a tecnologia mocap e na figura 16 como foi 

capturado os movimentos e a transformação nas edições até chegar no personagem final. 

  

Para utilizarmos a tecnologia mocap é necessário capturar os dados ( movimentos) 

usando equipamentos específicos, mas também é muito importante a pré-produção 

(planejamento), manipulação dos dados capturados e edição, para finalmente aplicar 

os dados nos avatares, que são os personagens criados em 3D. É necessário que após 

a sessão de captura, os dados sejam "limpos", editados e finalmente aplicados a um 

modelo (geralmente um personagem) criado em 3D através de outros softwares 

como o Maya ou o MotionBuilder. (KITAGAWA; WINDSON, 2008 apud 

PIMENTEL, 2012, online). 

  

 

Figura 43:Processo de montagem. Fonte: http://comicattack.net/wp-content/uploads/2013/03/Pic-9.jpeg 

 

                                                 
27 BELO, Mariana. A computação nos desenhos animados. Disponível em: http://www.petrtv.com.br/2013/05/ 

a-computacao-nos-desenhos-animados.html Acessado em: 16 de Jun. 2013. 
28 KITAGAWA, Mindori; WINDSOR, Brian, apud PIMENTEL, Ludmila. MoCap for Artists.  Disponível em: 

http://ludmilapimentel.blogspot.com.br/2012/04/mocap1.html Acessado em: 16 de Jun. 2013 

http://www.petrtv.com.br/2013/05/%20a-computacao-nos-desenhos-animados.html
http://www.petrtv.com.br/2013/05/%20a-computacao-nos-desenhos-animados.html
http://ludmilapimentel.blogspot.com.br/2012/04/mocap1.html
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Para capturar os movimentos do ator para que depois se possa fazer a parte da 

computação gráfica da criação do personagem, são utilizados 4 meios de captura, que de 

acordo com Da Silva são: 

 

Sistemas Acústicos- Neste tipo de sistema, um conjunto de emissores sonoros é 

colocado nas principais articulações do ator, enquanto que três receptores sensíveis 

são posicionados no local de captura. Os transmissores são então sequencialmente 

acionados para produzir um ruído característico, que será captado pelos 

transmissores, que então calcularão as posições no espaço. 

Sistemas mecânicos- são compostos de potenciômetros e/ou sliders que, 

posicionados nas articulações desejadas, fornecem suas posições e orientações em 

altas taxas de amostragem (tempo real). Uma das vantagens desse tipo de sistema é 

que possuem uma interface parecida com as utilizadas em sistemas de stop-motion, 

muito utilizados na produção de filmes. Com isso, uma grande quantidade de 

animadores que utilizavam stop-motion puderam migrar para essa nova tecnologia 

sem problemas, aumentando a popularidade do sistema. 

Sistemas Óticos- Neste tipo de sistema, o ator veste uma roupa especial coberta 

com refletores (em geral emissores LED) posicionados nas suas principais 

articulações. Câmeras especiais são então posicionadas estrategicamente para fazer o 

tracking desses refletores durante o movimento do ator. Cada câmera gera as 

coordenadas 2D para cada refletor (obtidas via processo de segmentação). O 

conjunto dos dados 2D capturados pelas câmeras independentes é então analisado 

por um software, que fornecerá as coordenadas 3D dos refletores. 

Sistemas Magnéticos - Os sistemas magnéticos de captura se caracterizam pela 

velocidade de processamento dos dados capturados (tempo real). Neste tipo de 

sistema, emprega-se um conjunto de receptores que são posicionados nas 

articulações do ator. Tais receptores medem a posição 3D e orientação das 

articulações em relação a uma antena transmissora, que emite um sinal de pulso. 

Cada receptor necessita de um cabo para se conectar à antena (DA SILVA, online). 

 

Segundo Belo (2013, online) há ainda mais um quinto meio de captura, o de 

mapeamento, que de acordo com a autora a técnica é recente e trata-se de um mapeamento 

que é feito por um laser, que envia para o receptor, no caso o computador, as dimensões desse 

ator, fazendo com que ele tenha mais liberdade de movimentos. 

O mocap, no cinema é um meio de simplificar na produção de personagens que seria 

difícil ou impossível de fazer com um ator humano. Porém esse sistema não é barato e é 

usado apenas em grandes produções. As “Produtoras de cinema e audiovisual contratam para 

terem efeitos visuais em seus materiais e filmes, onde um personagem 3D interage com atores 

reais. Às vezes serve de dublê para cenas muito complicadas ou que contenham riscos para 

humanos. Há, também, as produtoras de games que utilizam muito o recurso da captura de 

movimentos hoje em dia” (RAMOS, 2013, online) 29. 

                                                 
29 RAMOS, Leandro. Animação 3D com MOCAP: Empresas inovam na comunicação. Disponível em: 

http://uipi.com.br/colunas/2013/06/04/animacao-3d-com-mocap-empresas-inovam-na-comunicacao/ Acessado 

em: 05 de Nov. 2013. 

http://uipi.com.br/colunas/2013/06/04/animacao-3d-com-mocap-empresas-inovam-na-comunicacao/
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Além de utilizarmos esse método de captura para o cinema, podemos usar para a 

publicidade, e claro para outras áreas que não é o caso de citar aqui nessa pesquisa. 

Abaixo Guia e Antunes (online) explicam como essa técnica é utilizada. 

 

Publicidade: o uso desta técnica nesta área é muito frequente. Antigamente, a 

animação era extremamente difícil de fazer, demorando o profissional vários dias a 

concluir o projecto. Com a computação gráfica, a mudança de texturas, de 

luminosidade e de cores é feita através de um simples rendering. Até por vezes, a 

resolução é tão alta que nem se consegue distinguir se o que estamos a ver é real ou 

fantasia.  

Filmes: até agora, a animação computacional tem sido popular por conseguir 

realizar efeitos especiais. É por esta razão que a sétima arte a adotou. Filmes como 

‘O exterminador’, ‘Matrix’ e ‘X-Men’ tiveram imenso sucesso graças às três 

dimensões. Geralmente, a computação gráfica é usada para realizar cenários que 

seriam impossíveis ou extremamente difíceis e perigosas de fazer na realidade, tais 

como explosões. ‘Toy Story’ foi o primeiro filme realizado inteiramente a partir da 

animação computacional. Outro filme, sem dúvida espantoso, foi o ‘Final Fantasy: 

The Spirits Within’, com personagens e o ambiente tão reais que quase que 

enganava. Aqui a computação gráfica teve um grande crescimento com este 

projecto.  (GUIA; ANTUNES, online)30 

 

Entre os programas de edição e animação podemos citar o Maya, Hash’s 3D 

Animation Pro, Softimage, Blender entre outros. De acordo com Belo (2013, online), “os 

filmes de animação nos surpreendem todos os anos. O sentimento a cada filme é de que a 

imagem e os efeitos estão tão reais e perfeitos que não podem melhorar”.  

Uma empresa que é especializada nessa área de efeitos especiais por computação 

gráfica é a WETA DIGITAL que tem em seu currículo filmes consagrados e premiados pelos 

efeitos produzidos como a trilogia do O Senhor dos Anéis, King Kong, O Hobbit, Avatar, 

Planeta dos Macacos- A Origem dentre tantos outros sucessos. 

 

                                                                                                                                                         
 
30GUIA, Alexis Henriques; ANTUNES, Ricardo José da Conceição. Animação 3D. Disponível em: 

http://student.dei.uc.pt/~aguia/pagina/artigo/Animacao3D.pdf Acessado em: 05 de Nov. 2013. 

http://student.dei.uc.pt/~aguia/pagina/artigo/Animacao3D.pdf
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3. METODOLOGIA 

3.1 Pesquisa Bibliográfica/exploratória e descritiva 

 

Foi feito inicialmente uma pesquisa bibliográfica exploratória a fim de coletar 

conceitos e autores. De acordo com Santos31 (s.d. p.1) “o objetivo de uma pesquisa 

exploratória é familiar-se com um assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado. Ao final 

de uma pesquisa exploratória, você conhecerá mais sobre o assunto, e estará apto a construir 

hipóteses”. 

Para essa análise foi feito um levantamento dos materiais publicados em livros e na 

internet, que tratem a evolução do cinema até o uso da tecnologia mocap nos filmes atuais.  

A coleta de dados foi realizada por pesquisas bibliográficas especializadas, portais, 

teses, dissertações e catálogos da biblioteca do Centro Universitário Franciscano. Como 

palavras chaves da pesquisa foram procurados temas que tratem sobre cinema, cinema de 

ficção, efeitos especiais, montagem, direção de atores mocap e ator/personagem digital. 

 

 

3.2 Análise documental 

 

 Para a presente pesquisa feito análises documentais para tomar como base desse 

projeto e compreender como os efeitos especiais no cinema evoluíram até os dias de hoje, e se 

há algum risco para os atores perderem lugar para personagens feitos digitalmente. 

 

A pesquisa documental guarda estreitas semelhanças com a pesquisa bibliográfica. a principal 

diferença entre as duas é a natureza das fontes: na pesquisa bibliográfica os assuntos abordados 

recebem contribuições de diversos autores; na pesquisa documental, os materiais utilizados 

geralmente não receberam ainda um tratamento analítco (por exemplo, documentos 

conservados em arquivos de órgãos público e privados: cartas pessoais, fotografias, filmes, 

gravações, diários, memorandos, ofícios, atas de reunião, boletins etc) (GIL, 2008 apud 

SANTOS, s.d. p.6). 

 

Para obter uma resposta terá como objeto de estudo um making of do filme Planeta 

dos macacos – A Origem retirada do site de rede social Youtube, que mostra como acontece a 

pré-produção do personagem até tomar forma para o filme. 

 

 

 

                                                 
31 Santos, Carlos José Giudice. Tipos de Pesquisa. Disponível em: http://gephisnop.weebly.com/uploads/2/3/9/6/ 

23969914/tipos_de_pesquisa.pdf Acessado em: 30 de Jun. de 2014. 

http://gephisnop.weebly.com/uploads/2/3/9/6/%2023969914/tipos_de_pesquisa.pdf
http://gephisnop.weebly.com/uploads/2/3/9/6/%2023969914/tipos_de_pesquisa.pdf
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3.3 Análise fílmica 

  

Para a análise fílmica tanto do making of quanto do filme do Planeta dos Macacos – A 

Origem, será levado em questão a análise visual das montagens, cores, texturas e movimentos 

do personagem Cézar representado pelo ator Andy Serkis. 

 Para compreender o que é uma análise fílmica Vanoye e Goliot-Leté (1994, p.12), 

explicam que, “analisar um filme não é mais vê-lo, é revê-lo e, mais ainda, examiná-lo 

tecnicamente. [...] desmontar um filme é, de fato, estender seu registro perceptivo e, com isso, 

se o filme for realmente rico, usufrui-lo melhor”. 

 Com a análise o pesquisador busca avaliar se o personagem digital feito pelo MoCap 

chega a desvalorizar o trabalho de interpretação do ator. 

 

 

3.4 Objeto de Estudo: Planeta dos Macacos – A origem 

 

O filme Planeta dos Macacos - A origem foi escolhido como objeto de pesquisa por 

conter diversos efeitos especiais realizados através do MoCap. Esse é um filme de ficção 

cientifica que foi lançado em 2011 dirigido pelo diretor Rupert Wyatt. Essa versão do filme 

tem a intensão de mostrar o que teria acontecido antes do filme original de 1968.  

Nessa nova versão o filme conta a história de Will (James Franco), um cientista que 

está à procura de uma cura para o mal de Alzheimer de seu pai. Will cria uma droga, a ALZ-

112, que é testada em um chimpanzé chamada olhos brilhantes, na qual ele vê grande avanço 

por aumentar o QI da chimpanzé.  

Quando Will vai apresentar os resultados da experiência para investidores da indústria 

farmacêutica, a chimpanzé enlouquece por ser retirada da jaula e destrói tudo até ser morta 

por um segurança. Will descobre que ela só reagiu daquele jeito, pois estava protegendo o 

filhote que ela teve na jaula, e que ele não havia percebido antes.  

Por ordem de seu chefe, todos os simios32 deveriam ser sacrificados, e para não deixar 

o filhote ele o leva para sua casa e lá percebe que o filhote sofreu mutações no seu DNA 

devido o uso do vírus ALZ-112 na sua mãe. A pedido de seu pai Will batiza o filhote de 

Cézar (Caezar). Ao perceber que seu pai está ficando pior devido sua doença e também como 

                                                 
32Simios: Macaco, nome genérico dos primatas antropóides. Os símio são atualmente os animais mais próximos 

do homem, pertencentes à família dos hominídeos. Disponível em: http://www.dicionarioinformal. 

com.br/s%C3%ADmio/ Acessado em: 24 de Out. 2013. 
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o vírus ALZ-112 está deixando Cézar mais inteligente, Will resolve testar a droga para tentar 

curá-lo escondido de todos com quem trabalha, e no dia seguinte seu pai está tocando piano e 

se sentindo muito bem. 

Cézar, que é o filhote da chimpanzé se torna-se parte da família, e ao ver as crianças 

na rua brincando ele sai e vai para a casa do vizinho, onde uma garotinha o vê e se assusta e 

seu pai aparece e começa a agredí-lo com um taco de beisebol. Will aparece e intervém e vê 

que Cézar foi machucado e o leva para uma veterinária Caroline ( Freida Pinto), com quem 

acaba tendo uma relacionamento com a ajuda de Cézar.  

Passando-se 5 anos,Will, Caroline e Cézar vão ao Parque das Sequoias e lá Cézar se 

sente livre para brincar nas árvores. Na ida para casa ele vê um cachorro na coleira, do mesmo 

modo em que ele anda com Will e começa a se questionar se é um animal de estimação ou se 

faz parte da família de Will.  

O pai de Will começa a apresentar sintomas de sua doença voltando e pega o carro de seu 

vizinho e bate. O homem chega alterado e Cézar vê e vai defendê-lo batendo e arrancando o 

dedo do vizinho. Com o acontecido Cézar é mandado para um abrigo de animais onde é 

deixado por Will contra a vontade dos dois. Lá, Cézar passa por maus tratos tanto por parte 

dos humanos como por parte do líder do bando dos símios que habitam o abrigo. 

Um dos donos do local aparece com amigos, e em uma brincadeira de um deles, Cézar 

pega um canivete sem o garoto perceber no qual depois o usa para abrir a cela para libertar o 

gorila que começa a protegê-lo e Cézar se torna respeitado no bando.  

Nesse mesmo tempo, Will desenvolve uma nova versão do vírus o ALZ-113, com a 

intenção de que o vírus chegue mais rapidamente ao cérebro. Ao falar dos resultados do vírus 

ALZ-112 para seu chefe, Will tem a permissão de testar o novo vírus em chimpanzés 

novamente, e no procedimento o gás é libertado e um dos cientistas amigo de Will, respira o 

gás, mas logo depois começa a perceber efeitos colaterais como espirrar sangue. 

Antes de o cientista ser encontrado morto devido o efeito do vírus nos humanos ele 

procura Will, mas não o encontra em casa e o vizinho de Will aparece e cientista espirra em 

cima do homem onde aparentemente o vírus começa a se espalhar. 

Já para os símios o vírus ALZ-113 deixa-os mais inteligentes. Will tenta usar o vírus 

em seu pai no qual aparentemente se recusa e no outro dia vem a falecer. Cézar foge do abrigo 

e vai até em casa onde acha o novo vírus e libera no abrigo deixando os outros símios 

inteligentes e começam a ser treinados e a seguir os comandos de Cézar. 
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Sob comando de Cézar os símios fogem do abrigo e libertam outros símios em 

zoológicos, e seguem para o laboratório onde Will trabalha e destroem tudo e liberam o gás 

do ALZ-113.  

Na fuga do laboratório Cézar vai em direção à ponte Golden Gate para ir para o parque 

das Sequoias aonde ele ia com Will. Na ponte é travada uma batalha entre humanos e símios 

com muitas mortes. Will Chega no parque e fala para Cézar voltar para casa com ele, Cézar o 

abraça e fala para Will "Cézar está em casa". 
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4. Leitura analítico-descritiva do making of em comparação com o filme do 

Planeta dos Macacos – A Origem 

 

Para a análise, buscamos um vídeo33 no youtube que apresenta os bastidores do filme 

Planeta dos Macacos – A Origem, e algumas cenas de como o filme foi gravado, para mostrar 

como foi a atuação do ator Andy Serkis que interpretou o chimpanzé Cézar. 

Na figura (17) retirada do making of do filme Planeta dos Macacos – A Origem, 

aparece Andy Serkis em primeiro plano (PP), também conhecida como Close, nos primeiros 

00’05” de vídeo, usando um traje mecânico especial. Na cabeça ele utiliza uma espécie de 

capacete onde possui uma câmera que filma diretamente as expressões de seu rosto. Ainda 

pode-se ver cabos ligados em dispositivos alojados nas costas do ator. Essa cena o ator vira-se 

e olha para trás. Cada expressão do ator é transmitida para o sistema de motion capture 

(captadores de movimento). Depois é feito a animação em computadores, onde será 

substituído o ator com o traje por um personagem feito digitalmente.  

 

 

Figura 44: Imagem retirada do Making off do Filme Planeta dos Macacos- A Origem. 

 Na cena do filme (figura 18), também em primeiro plano (PP), aparece Cezár virando 

o rosto para trás em 01’10’15” a 01’10’18”. 

  

                                                 
33 Bastidores – Planeta dos Macacos – A Origem Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=c3K1ih1H 

MGU Acessado em: 15 de Maio de 2014. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=c3K1ih1H%20MGU
http://www.youtube.com/watch?v=c3K1ih1H%20MGU
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Figura 45: Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 

 

Na figura (17) do making of, dentro de 00’04” e 00’07” pode-se ver o momento em 

que Serkis vira o rosto e a transição de ator para o personagem digital. James Franco que 

contracena com Serkis fazendo o papel de um cientista, fala em entrevista no vídeo, que 

quando se lida com efeitos especiais desse nível, o processo de captura fica melhor, mais 

orgânico e que Andy Serkis é um ator incrível. 

Na figura (19), dentro de  00’51” e 00’52” vemos em primeiro plano (PP) Andy 

Serkis contracenando com James Franco que aparece no enquadramento de nuca. Na cena 

Serkis encontra-se atrás de um vidro, ele está com o traje com marcações para que se possa 

ser captado seus movimentos e expressões.  

 

 

Figura 46: Imagem retirada do Making off do Filme Planeta dos Macacos- A Origem. 
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Na figura (20) do filme, essa cena se passa em 00’36’21”. Com o personagem já 

digitalizado, Cézar aparece com um moleton bordô, suspirando ofegantemente dando o 

aspecto de um animal, que no caso é um ator interpretando-o. 

 

 

Figura 47: Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 

 

Na figura (21) em meio primeiro plano (MPP), no tempo de 00’51” a 1’06”, mostra o 

ator Andy Serkis com o traje, e a transição de ator para personagem digital (figura 22). Ainda 

na figura (22) em 00’54” mostra a cena real do filme com Cézar e volta a mostrar Serkis com 

o traje que ocorre em 1’03” a 1’ 06”. 

Percebe-se claramente na transição de uma personagem para outro que cada 

movimento, cada gesto que o ator faz, são os mesmos que o personagem Cézar mostra no 

filme, e isso ressalta o quão importante é o trabalho do ator para dar a vida a um personagem 

feito digitalmente. 

                  

Figura 48: Imagem retirada do Making off do Filme Planeta dos Macacos- A Origem. 
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Figura 49: Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 

 

Serkis conta na entrevista do making of, quando você está atuando face a face, você 

esquece a tecnologia, pois é um traje muito básico que é vestido e que não dispersa a atenção 

do ator (SERKIS, s.d.).  

Em outra cena do vídeo figura (23), em primeiro plano (PP), no tempo de 1’27” a 

1’30”, aparece novamente Serkis contra-cenando com James Franco. Serkis (Cézar) se 

encontra dentro de uma jaula. Nesta cena pode-se ver melhor os pontos vermelhos no traje no 

ator. É por esses pontos que é feito a captação de movimento de Serkis para que se possa 

depois na pós-produção animar o personagem e dar a vida ao chimpanzé Cézar. 

 

          

Figura 50: Imagem retirada do Making off do Filme Planeta dos Macacos- A  Origem 
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Percebe-se que o ator não possui nada mais além do traje que capta os movimentos. 

Na figura (24), como pode-se ver aparece Cézar, um chimpanzé coberto de pelo, nariz 

achatado, pele ressacada e com o rosto alongado.  

 

Figura 51: Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 

 

 O momento referente do vídeo se passa em 00’51’16” do filme e a cena pode ser 

acompanhada  a partir dos 00’51’00”. O traje que é utilizado pelo ator permite que ele faça o 

papel tanto no set quanto na locação, ao contrário de outros trajes de captura de movimento. 

(Ver página 27) 

A figura (25) mostra Serkis em primeiro plano (PP). No vídeo encontra-se em 01’57”, 

e repare que nela existem pontos no rosto do ator Andy Serkis. Esses pontos são marcações 

para que se possa pegar todos os movimentos dos músculos do rosto do ator. Por esses pontos 

é possível captar todas as expressões que o ator faz com os olhos, boca, nariz, e toda sua face. 

 

Figura 52: Imagem retirada do Making off do Filme Planeta dos Macacos- A  Origem 
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Agora repare na figura (26) a expressão do rosto de Cézar. 

 

 

Figura 53: Imagem retirada do filme Planeta dos Macacos - A Origem 

 

A expressão do rosto é captada pela câmera que fica na cabeça do ator, filmando 

frontal e diretamente as expressões do rosto, para que seja passado o máximo de realismo nas 

cenas, captando as expressões da emoção e características de um animal que é quase humano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir dos objetivos iniciais propostos por esta pesquisa, utilizando como objetos 

para a análise o making of e o filme ‘Planeta dos Macacos – A Origem’, percebe-se o quanto 

é importante à interpretação do ator no cinema. Isso porque, mesmo não sendo a imagem do 

ator que apareça na tela, e sim um personagem feito digitalmente, o trabalho do intérprete tem 

de ser minucioso e estudado cuidadosamente para que se possa atribuir às características 

desejadas ao personagem digital. Tudo isso exige técnica e paciência.  

 Ao buscarmos na história do cinema, de como eram os atores nos primórdios do 

cinema mudo, constata-se que, na atualidade, o ator de motion capture não é diferente do ator 

do cinema mudo. Naquela época, os atores tinham que se expressar facial e corporalmente 

para transmitir para o público a aflição, emoção, dor, medo ou alegria.  

 Ferreira (2010, online), como já foi citado na página 22, e vale ressaltar novamente 

que “atuar consiste em imprimir, por meio de diversas técnicas ou mesmo da pura intuição, 

vida e realidade a um personagem”. O ator de mocap, veio para facilitar o trabalho do diretor 

para a realização de filmes que dificilmente seriam possíveis de serem feitos com outras 

técnicas de efeitos especiais como fantasias, maquiagens, ou no caso do filme em questão, 

chimpanzés. Seria difícil treinar um animal e fazer com que esse fizesse o que se precisa para 

o filme por ser muita ação nas maiores partes de aparição do personagem. 

 O motion capture torna tudo mais fácil. O diretor trabalha com um ator que veste uma 

roupa especial com marcadores pelo corpo, um capacete com uma câmera que capta as 

expressões do rosto e acaba desempenhando o papel de um animal com consciência. O 

trabalho do diretor é facilitado e, tais recursos, servem para orientar como deve ser feita a 

cena, economizando tempo e dinheiro. 

 Antes a técnica do motion capture exigia a captura de movimento em um estúdio 

fechado com diversas câmeras.  Hoje, conforme a evolução da tecnologia, o ator de MoCap 

pode interpretar o personagem digital contracenando com outros atores fora dos estúdios. 

 Deste modo, como podemos perceber na análise realizada do making of e do filme 

‘Planeta dos Macacos – A Origem’, o personagem digital não apresenta nenhum risco ao 

trabalho de interpretação para o ator real.  Podendo assim, afirmar que o problema de pesquisa 

referente a substituição do ator real pelo personagem digital representa sim uma nova 

possibilidade de interpretação para o ator. Pois a técnica de motion capture precisa de atores 

que trabalhem especificamente com o mocap, por ser uma nova ferramenta para interpretação, 
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por precisar utilizar uma roupa especial para as filmagens, que pode causar um estranhamento 

para alguns atores tradicionais e que compreendam que apenas seus movimentos e expressões 

apareceram no personagem digital. 

 Do mesmo modo que essa técnica é uma nova forma de trabalho para o ator interpretar 

um personagem para o cinema, pode-se também utilizar-se dessas técnicas para trabalhos com 

animações e vídeogames que hoje utilizam essa técnica de captura de movimentos para criar 

os personagens. 

 Pode-se concluir que com a análise do making of e do filme, os objetivos foram 

alcançados, podendo entender como funciona o mocap e de nova oportunidade ao trabalho de 

interpretação. Espera-se que essa pesquisa ajude quem pretende trabalhar com 

cinema/audiovisual orientando como é realizado a pré-produção, produção e pós-produção de 

um filme que utiliza esta técnica de captura de movimentos de um ser humano para inserir os 

movimentos em outro ser feito digitalmente. 
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6 ANEXOS 

 

 

Entrevista do ator Andy Serkis concedida para a revista Super Interessante34 

Setembro de 2011. Por Mila Burns 

O ator de computador 

Ele já foi King Kong, Gollum, um primata em Planeta dos Macacos: A Origem e no 

fim deste ano será Capitão Haddock, o melhor amigo do herói de quadrinhos Tintim. Os 

papéis são diferentes, mas todos dependem da tecnologia para existir. Aos poucos, Andy 

Serkis está se transformando no maior ator de captura de movimentos de Hollywood - e dá as 

dicas para ser um bom personagem de faz-de-contas.  

 

Figura 54: Andy Serkis. http://super.abril.com.br/cultura/ator-computador-644592.shtml 

 

Fazer um personagem criado pelo computador é diferente de interpretar um papel de 

carne e osso? Nunca fiz distinção entre interpretar um papel convencional ou usar tecnologia 

de captura de performance [quando o ator veste roupas especiais e tem os movimentos 

reproduzidos por computadores]. No fim das contas, tudo é atuar. Quanto mais a tecnologia 

avança, mais evidente isso fica. Ainda há um medo com o desenvolvimento tecnológico, mas 

com o tempo o cinema vai entender que isso não altera a essência do trabalho. 

                                                 
34 Disponível em: http://super.abril.com.br/cultura/ator-computador-644592.shtml Acesso em: 

16 Jun. 2013. 

 

http://super.abril.com.br/cultura/ator-computador-644592.shtml
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Mas o que muda para o ator quando é usada a tecnologia de captura de performance? É 

muito diferente, porque as atuações são capturadas durante a ação, ao vivo. Em Senhor dos 

Anéis, quando não existia essa técnica, a minha parte foi filmada em outro momento, eu nem 

encontrava os atores. Depois a cena era recriada com efeitos especiais. Em Planeta dos 

Macacos, eu estava lá, com o diretor, contracenando com os atores. Eu só era diferente porque 

usava uma roupa especial para a captura, um collant verde. 

 

Você abriu uma empresa para produzir videogames de alta tecnologia. Isso influencia 

na escolha dos personagens? Não é que eu escolha por causa da tecnologia, mas isso 

realmente me atrai. O que aconteceu em Planeta dos Macacos, O Senhor dos Anéis, Tintim e 

King Kong foi uma união entre tecnologia, roteiro e oportunidade de interpretar papéis que 

não dependem apenas da minha imagem, mas de outras formas de expressão. Todos os meus 

personagens, de certa forma, têm grandes questões emocionais.  

 

A convivência com os outros atores é importante? Com certeza. Passei muito tempo com o 

James Franco, por exemplo. Ele acreditava no papel, mesmo me vendo de roupa verde em vez 

de ver um macaco [risos]. Franco deu mais energia a meu personagem. Não é fácil um ator 

mergulhar tanto nesse processo. Ao usar a tecnologia de captura de performance, é 

fundamental confiar na técnica. 

 

Os primeiros filmes com efeitos especiais parecem piada se comparados aos atuais. Onde 

é que a tecnologia do cinema vai parar? Eu sempre me pergunto como estaremos contando 

histórias daqui a 10, 20 anos. Qual será a interface entre nós e as histórias? Já dá para 

perceber que está ficando ultrapassado ir ao cinema e assistir a um telão. É óbvio que não vai 

ser assim. Imagino as pessoas na sala de sua casa se conectando pela internet a games 

imersivos. Vai chegar o dia em que você vai ver uma família inteira sentada vendo um filme 

3D, que não é apenas cinema. É um game que parece um filme, provoca e entende as suas 

emoções, faz você chorar e rir, envolver-se com o personagem e, ao mesmo tempo, controlar 

o destino dele. Vai haver uma convergência muito grande entre o cinema e os games. E isso 

deve acontecer rápido, dentro de uma década. 

 


