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RESUMO 

 

O propósito desse trabalho é de organizar e apresentar informações históricas sobre o gênero 

da animação tradicional, no caso a 2D, num viés técnico e estético, abordando categorias 

publicitária, política/ideológica e entretenimento. Os dados aqui coletados visam a 

possibilidade de servir como ferramenta de informação para aqueles que buscam informações 

sobre tal assunto. 

A principal contribuição do trabalho reside em apresentar de uma forma organizada e em ordem 

histórica o desenrolar da animação, tendo, assim, como resultado final, um trabalho do qual 

servira como referência e iniciação no gênero animação. 

 

Palavras-chave: Animação, panorama histórico, técnica, estética, publicidade. 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to organize and present historical information about the traditional 

animation genre, in this case the 2D animation, in a technical and aesthetical matter, addressing 

the advertising, political/ideological and entertaining categories. The data collected aims to be 

used as a information tool for those who search for such subject. 

The main contribution of this work dwells in presenting in a organized way and historical order 

the unwinding of the animation, this way ultimately resulting in a work that serves as a reference 

for the animation genre. 

 

Key words: Animation, historical overview, technic, aesthetic, advertising. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir de estudos realizados anteriormente pelo autor, com o intuito de buscar o 

entendimento da interação entre as categorias live-action1 e animação, percebeu-se que havia 

pouco conteúdo em Língua Portuguesa que contemplasse tal objetivo. Ainda foi possível 

observar que o material disponível em língua estrangeira não era ordenado em sua cronologia 

e fatos, deixando este panorama em aberto. A partir desta problemática, o presente trabalho de 

conclusão de curso busca, então, agrupar e organizar informações, elaborando um mapeamento 

de forma cronológica sobre as fases da animação 2D2, com o intuito de oferecer informações 

canalizadas em um único documento para aqueles que buscam conteúdo referencial sobre a arte 

de animar. 

 A escolha do gênero de animação 2D para a pesquisa, deve-se ao fato de que este estilo 

foi a origem dos processos que configuram a técnica da animação, pois todo o processo atual 

de animar começa com desenhos em duas dimensões, mesmo que o resultado final seja em três 

dimensões. Segundo Joanna Quinn (2012) o desenho é um modelo de expressão tão flexível 

que permite todos os tipos de abordagem, pois incentiva uma diversidade de experimentações. 

Nesse sentido, trabalhar com 2D permite um maior grau de flexibilidade na concepção do 

material. Os desenhos se mantêm como um meio sugestivo e potencialmente simbólico, 

podendo o designer representar algo usando apenas uma linha, ou construir uma forma 

específica a partir de um grupo de linhas ordenadas. 

 

 

Figura 1: Rascunho de criação da animação How to training your dragon 

 

                                                 
1 Um filme que apresenta atores reais  
2 Objetos e entidades com duas dimensões que se constituem de largura e comprimento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dimens%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Largura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comprimento
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Na figura 1 nota-se que, com base em apenas linhas iniciais, consegue-se toda a 

referência visual e simbólica de como será pós-produzida a animação; observa-se também os 

locais exatos onde serão inseridos objetos na cena finalizada, sendo tais objetos finais não 

necessariamente iguais aos das linhas que serviram como base. 

O estúdio Disney, recebe muita popularidade em 1928 quando Mickey Mouse ganha sua 

primeira aventura animada até a criação de Bambi em 1942, estabeleceu inúmeras técnicas para 

as formas de animação 2D que sobrevivem até hoje. 

 Porém, como consequência da evolução tecnológica no que tange os processos e 

resultados finais das obras de animação, fala-se da morte do 2D entre profissionais, entusiastas, 

estudiosos e pessoas do ramo. A própria Disney, que aprimorou e popularizou a animação 2D, 

já deu a entender o abandono à fórmula que a consagrou. De acordo com o portal ANMTV3, 

especializado em animações ocidentais e orientais, o presidente do estúdio Disney, Bob Iger, 

informou recentemente que nenhuma das companhias subsidiárias da Disney está produzindo 

ou possui planos para animações que não sejam em 3D. 

A era da terceira dimensão em obras de animação se estabeleceu com Toy Story em 

1995, sendo este o primeiro longa-metragem completamente produzido com a então inovadora 

técnica. Um dos filmes mais recentes do estúdio Disney no formato tradicional foi A Princesa 

e o Sapo, lançado em 2009, que arrecadou cerca de 267 milhões de dólares mundialmente. Já 

seu mais recente filme em 2D, Winnie the Pooh, de 2011, conseguiu arrecadar apenas 34 

milhões de dólares ao redor do mundo. Para comparar, Frozen, animação 3D do estúdio, de 

2014, arrecadou 400 milhões de dólares.  

Mesmo após a Disney ter anunciado que não produziria nada mais em 2D graças ao 

grande impacto da computação 3D como linguagem dominante, ainda é evidente que a técnica 

2D continuará servindo como base para a produção da maioria das formas de animação atuais 

e vindouras. Sendo assim, neste trabalho será traçado um panorama histórico sobre a técnica de 

animação, dos seus primórdios aos dias atuais, para a maior compreensão do assunto e ressaltar 

sua importância. 

  

                                                 
3 Notícia disponível em <http://anmtv.xpg.uol.com.br/disney-estudio-nao-possui-mais-planos-para-

filmes-animados-em-2d/> ,acesso em 14/03/2015.  
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2 DEFININDO ANIMAÇÃO 

 

Como já citado, a animação tem sido uma técnica importante ao longo da história, 

compartilhando, inclusive, suas raízes com o cinema. A fim de esclarecer sua diferença com as 

outras técnicas de captação e animação de imagens (como o próprio cinema, que sobrepõe 

fotografias e gera também, e em certo nível, animação), se faz necessário elucidar algumas 

definições para o objeto “animação” que este trabalho aborda. 

Segundo Paul Wells (1998) a animação é o que permite que a realidade seja 

transformada e, mediante ao modo de como se expressa e materializa, é definida como a poesia 

do impossível. "Animar é dar vida e alma a um design, não através da cópia, mas através da 

transformação da realidade" (HOLLOWAY, 1972 apud WELLS, 1998, p.24).  

Segundo Jacques Aumont e Michel Marie (2006, p.18) a palavra animação é utilizada 

para designar formas de cinema nas quais o movimento aparente é produzido de maneira 

diferente da simples tomada de cena analógica. A técnica mais frequente consiste em fotografar, 

um por um, desenhos cujo encadeamento produzirá automaticamente a impressão de 

movimento. 

Segundo Luis Nogueira (2010, p.59), o que distingue a animação das outras formas de 

audiovisual é o ponto de vista técnico. O autor acredita que animar é dar vida ao inanimado. É 

colocar elementos da vida em uma criação solida; é fazer com que as pessoas, ao olharem, se 

interessem e queiram saber mais sobre o que está sendo exibido. 

D’Elia (1996, p.168) ainda define que, quando o movimento busca uma expressão 

natural, querendo tornar visível a relação personagem-tempo-espaço, estamos falando de 

animação clássica; ela possibilita a identificação do espectador com o filme nos níveis 

emocional e narrativo. Quando as leis naturais são ignoradas e prevalecem o exagero e o delírio, 

estamos falando de animação cartoon. 

Toma-se como exemplo, a criação de um personagem do estúdio Dreamworks, o dragão 

chamado Banguela, do filme How to training your dragon (2010), o qual teve todos os seus 

gestos derivados de movimentos reais de um gato, onde o animador – além de antropomorfizar4 

o protagonista com traços que lembram as feições humanas – consegue trazer aspectos reais de 

um animal que o público tem familiaridade, concedendo, assim, mais carisma ao seu 

personagem de animação. 

                                                 
4 Antropomorfizar é atribuir características humanas a animais, objetos e/ou ambientes. 
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De acordo com relato em vídeo5 do animador Ron Pucherelli, o diretor queria ver como 

o personagem iria reagir em cena com a cauda nova, postiça, e queria que as pessoas realmente 

sentissem aquilo, de haver algo diferente na cauda do personagem. Então, o animador relata 

que pegou sua própria gata e colocou uma fita adesiva na cauda dela a fim de verificar sua 

reação e repetir este movimento no personagem Banguela. Segundo seu relato, a cena em 

questão, depois de finalizada, ficou idêntica à reação de sua gata, que ele considera como sendo 

uma das mais legais que ela teve, saltando e mexendo a cauda sem parar. 

Lucena Junior (2005) comenta que os animadores sempre preferiram a animação 

convincente, pois seus personagens teriam que ser mais do que simples desenhos com 

movimento; deveriam ter vida. Tem-se como difusor deste conceito anatômico de animação, o 

próprio Walt Disney. Para ele, o personagem de animação tinha de atuar, de representar 

convincentemente; parecer que pensa, respira; convencer-nos de que é portador de um espírito. 

Mas não apenas isso. Para envolver completamente a audiência, esse personagem tinha, por 

fim, de estar inserido em uma história, em um contexto. O artista Norm Ferguson, por exemplo, 

utilizou suas próprias expressões de rosto para compor a personagem Pluto da Disney. 

As animações convincentes, portanto, só foram possíveis a partir de tentativas de 

mostrar o movimento da vida real em ilustrações que representassem um acontecimento. 

Segundo Andrew Chong (2011)  

 

O princípio básico da animação pode ser definido como um processo que cria a ilusão 

de movimento para um público por meio da apresentação de imagens sequenciais em 

rápida sucessão (CHONG, 2011, p.8). 

 

Embora as técnicas de animação de desenhos e figuras sejam recentes, o desejo de 

expressar fatos da vida em traços que remetem movimento é antigo. O homem como ser criativo 

nunca deixou de dar sentido em suas vivências. Em decorrência disso, houve ao longo do tempo 

uma notória evolução na sua forma de expressão, como, por exemplo, os hieróglifos nas colunas 

e paredes dos templos egípcios, e as cerâmicas gregas e romanas, nas quais as ilustrações 

pretendiam representar de uma maneira mais arcaica a sensação de movimento.  

 

Os romanos pintavam anúncios de lutas de gladiadores nas paredes e os fenícios 

pintavam figuras em grandes rochas ao longo de suas rotas de comércio para promover 

suas mercadorias. Uma pintura descoberta em uma parede de Pompeia fazia elogios a 

um político e pedia votos para ele. Durante a época de ouro da Grécia, os arautos da 

cidade anunciavam a venda de gado, de artigos e cosméticos (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2003 

                                                 
5 Disponível em <www.youtube.com/watch?v=usS3YFqiflo>, acesso em 17/12/2014; e Anexo. 
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Essa necessidade de dar movimento às formas continuou evoluindo, principalmente nas 

manifestações artísticas e literárias, chegando ao cinema e seus gêneros. 

Segundo o Professor de História e colaborador do Projeto Tela Crítica6, Claúdio Vieira 

Pinto, a animação, voltada ao entretenimento sempre teve como foco alcançar públicos de 

diferentes faixas etárias, oferecendo uma fuga fácil da realidade e que oferecesse um descanso 

dos problemas da vida, ou como simples passatempo. 

Mas não apenas voltada para o divertimento do público, a animação também pode ser 

utilizada com propósitos ideológicos ou políticos.  

Neste sentido, Souza afirma (2003, p.12) que os desenhos animados, hoje, não se 

limitam ao microuniverso em que estão inseridos – o texto –, nem ao espaço delimitado pelas 

polegadas de uma tela de TV; eles interagem de forma bastante dinâmica com o mundo real: 

determinam posturas, comandam ações, ditam regras. 

O desenho animado aparece também como um formador de significado na medida em 

que sugere posturas que os indivíduos devem seguir. Mas para isso acontecer, é necessário que 

o sujeito se insira na narrativa do desenho. Seria inadequado imaginar que o indivíduo aceite 

determinados conteúdos que o desenho venha a sugerir sem que se consiga reconhecê-lo como 

algo próximo a sua realidade. 

Através de histórias fictícias, fábulas, o desenho é grande exemplificador de quais 

atitudes são corretas ou não em uma sociedade. O desenho estabelece padrões, ele dita as 

posturas que os indivíduos devem seguir para serem aceitos pelo seu grupo social. 

Thompson (1998, p.343) ainda ratifica este pensamento afirmando que o 

desenvolvimento da comunicação de massa aumenta, significativamente, o raio de operação da 

ideologia nas sociedades modernas, pois possibilita que as formas simbólicas sejam 

transmitidas para audiências extensas e potencialmente amplas que estão dispersas no tempo e 

no espaço. 

Contudo, de acordo com Wells (1998), a animação audiovisual não serve estritamente 

ao campo artístico dos profissionais desta área. Ela também é tida como um recurso criativo na 

resolução estética e da narrativa da estratégia de comunicação publicitária de determinado 

produto ou serviço.  

Na procura de soluções mais eficazes em impacto e persuasão, o conceito criativo 

serve como plataforma para a construção da mensagem publicitária, com o apoio de imagens, 

                                                 
6 O Projeto Tela Crítica é um projeto pedagógico de extensão universitária que busca utilizar a análise de 

filmes para discutir conteúdos temáticos da sociologia. Coordenado pelo Doutor Giovanni Alves (UNESP) 
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elementos gráficos e linguagem verbal que dão corpo a uma ideia, produto ou serviço. Os 

anúncios traduzem, assim, “um espaço de representação […] revestido de apelos ao sonho, aos 

sentidos, ao devaneio e à diversão” (GALHARDO, 2002, p.23). 

Desta forma, o uso da animação tornou-se popular como recurso técnico e criativo na 

comunicação publicitária audiovisual. O envolvimento da animação passou a oferecer 

uma nova expressividade e uma outra dimensão narrativa e visual ao contexto publicitário. 

O potencial comunicativo das diversas técnicas da animação transforma e rejuvenesce produtos 

e marcas em mensagens que frequentemente ultrapassam em imaginação os spots de ação real 

(WELLS, 1998). 

Sendo assim, a animação não se limita ao entretenimento, mas passeia por questões 

políticas, culturais e comerciais na medida em que evolui e se afirma como técnica de 

comunicação.  

Para a realização do presente trabalho primeiramente apresenta-se a definição do gênero 

animação e o mapeamento de suas técnicas utilizadas e logo após a construção de um panorama 

histórico com diferentes apropriações da técnica e estética, a partir das categorias 

Entretenimento, Político/Ideológico e Publicitário. 

 

 

3 O INÍCIO DO MOVIMENTO  

 

Os primeiros experimentos de simular imagens em movimento, e seus primeiros 

processos mecânicos, são tão importantes para a animação que chegam a se confundir enquanto 

técnica (animar) e gênero (animação). Não é possível compreender a animação sem antes 

entender o início de sua história.  

Segundo David Cheshire (1979) em seu livro The Book of Movie Photography, podemos 

definir tecnicamente o cinema como uma sucessão de imagens numa tela, obtidas por projeção 

óptica, em que se tem a sensação, pela troca rápida de imagens, de um movimento contínuo. O 

instrumento utilizado para captação de imagens é a câmera cinematográfica, composta por 

elementos óticos e mecânicos. 

A teoria que explica esse sistema que simula ou reproduz um movimento através de uma 

ilusão é chamada de Persistência da Retina, um fenômeno pela primeira vez descrito em 1826 

pelo médico Peter Mark Roget. Este fenômeno consiste na capacidade da retina em manter por 

uma fração de segundo uma imagem, mesmo depois desta haver mudado. A partir do 



15 

 

conhecimento desta propriedade física do ser humano, vários experimentos foram, e continuam 

sendo feitos, a fim de aperfeiçoar a técnica. 

Segundo J. Foiret e PH. Brochard Loic Derrien (1984), descreveram que no Boulevard 

de Capucines, em Paris, no dia 28 de dezembro de 1895, aconteceu a primeira projeção pública 

e cinematográfica com o auxílio de um aparelho chamado cinematógrafo, criado pelos irmãos 

Lumière. Contudo, pouco antes do cinema surgir, outras tentativas de simular imagens em 

movimento foram apresentadas, como a animação de ilustrações.  

Conforme Anatol Rosenfeld (2002) no começo do século XIX, dois ingleses, Henry 

Fitton e Ayrton Paris inventam um brinquedo chamado Taumatrópio. 

 

 

Figura 2: Taumatrópio 

 

O Taumatrópio é um disco com dois desenhos diferentes; de um lado, um passarinho 

desenhado e, do outro, uma gaiola. Fazendo esse disco girar rapidamente, tem-se a impressão 

de que o passarinho entrou na gaiola.  

Em 1833, o físico Joseph-Antoine Plateau inventou com seus filhos o Fenaquistoscópio, 

um aparelho formado por dois discos, um com frestas e o outro com várias figuras desenhadas 

em posições diferentes, que ganhavam movimento quando os discos eram acionados. Para a 

produção desta sensação do movimento eram necessárias dez imagens fixas por segundo. A 

visualização das imagens dos movimentos só era possível ao olhar através das aberturas do 

disco com frestas do aparelho. O Fenaquistoscópio (figura 3) ganhou bastante popularidade e 

foi amplamente comercializado na época. 
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Figura 3: Fenaquistoscópio 

 

Em agosto de 1877 em Paris, outro experimento com imagens foi apresentado por Émile 

Reynaud. Tratava-se de um aparelho chamado Praxinoscópio (figura 4), objeto circular que 

seguia praticamente a mesma intenção de simular movimento do Taumatrópio, porém com 

maior número de ilustrações, algo em torno de 12 imagens. 

 

 

Figura 4: Praxinoscópio 

 

Rosenfeld (2002) ainda comenta que em 14 de janeiro de 1889, o próprio Reynaud 

registrou mais uma nova patente: o aparelho chamado Teatro Óptico (figura 5). Este aparelho 

já não repete as mesmas poses a cada volta, mas sim pode-se encadear uma variedade quase 

infinita de cenas. Podemos dizer que, naquele momento, ele havia inventado o desenho 

animado. 
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Figura 5: Teatro Óptico 

 

Os brinquedos ópticos ajudaram os primeiros animadores a compreender melhor o 

movimento e suas posições chaves. Tendo a situação decomposta em várias séries de desenhos 

ou fotografias, forma possíveis estudos aprofundados na técnica, afinal, era mais fácil analisar 

os movimentos divididos, do que em tempo real, a olho nu. Foram estes estudos iniciais que 

permitiram o desenvolvimento cinematográfico em si. 

 

 

4 ANIMAÇÕES 

 

Embora desenhos, traços, e técnicas de animação já fossem complementares desde os 

primeiros experimentos, o passo determinante para a concretização da animação aconteceu na 

França, em 1908, com a primeira pré-animação7 da História chamada Fantasmagorie8 (figura 

6) criada por Émile Cohl. A obra usava o conceito Flip Book, que consiste em uma técnica de 

ilusão de movimento onde um desenho é substituído por outro em um bloco de papel folheado 

rapidamente. Segundo Maia Junior (2007), para a produção de Fantasmagorie foram utilizados 

cerca de 2.000 desenhos. 

 

                                                 
7 Para este trabalho, entende-se que tudo que é mecânico/filmado/projetado é considerado animação, tudo 

que precisa da manipulação manual é pré-animação. 
8 Em Anexo no DVD 
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Figura 6: Fantasmagorie 

 

Em 1915, Earl Hurd, um pioneiro na arte de animar, desenvolve uma nova técnica que 

facilitaria a criação de animações. A Cel Animation9 (figura 7) consistia em desenhar o cenário 

em uma folha separadamente, e em papel de celulose transparente era necessário apenas a 

criação dos personagens que se moviam, sendo assim, mantinha-se o cenário e se alterava o 

resto dos desenhos. 

 

 

Figura 7: Cel Animation 

 

 Segundo Donald Crafton (1982), em 1919, o animador Messmer dá vida ao um dos 

personagens que ficaria marcado por anos na história, Felix the Cat (figura 8). Otto Messmer, 

um amante do cinema e da arte de desenhar, criou Felix para a Paramount’s Picture Newsreel 

                                                 
9 Em anexo no DVD 
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Screen Magazine10. O gato foi recebido muito bem pelo público, então a Paramount patenteou 

o nome e todos os seus direitos. Para que Messmer continuasse a desenhar Felix, a Paramount 

escolheu o caminho mais fácil, pediu para o estúdio de Pat Sullivan (Pat Sullivan Cartoons) que 

produzisse os episódios. Em 1922, a Paramout Newsreel começou a ter problemas, fazendo 

com que Sullivan adquirisse os direitos do gato preto. Sullivan assinou toda a criação gráfica 

ou cinematográfica produzida por sua empresa. Ele também se aproveita do grande sucesso de 

Felix para fazer merchandising. Mais tarde, une-se a Roy Disney, executivo sênior da Walt 

Disney que desenvolveu para a Disney brinquedos e vários outros objetos com a imagem do 

Gato Felix, aumentando os lucros de Sullivan. 

 

 

Figura 8: Felix the Cat 

 

Segundo Crafton (1982), Messmer comentava que Felix era a versão de Charlie Chaplin 

em forma de desenho. Os suaves elementos do gato preto contribuíram para transformá-lo num 

personagem mágico. Sua cauda se transformava em vários objetos diferentes, como por 

exemplo, uma hélice de um helicóptero. Felix era um personagem complexo, além de ser um 

felino, era ao mesmo tempo humano e mágico, para não dizer surreal. Certamente Felix foi um 

dos únicos desenhos animados que não precisava de situações de acidentes para provocar 

risadas. Felix the Cat foi considerado um dos mais importantes protagonistas das animações 

americanas antes de Mickey Mouse. Toda essa originalidade de Felix custou anos para 

desaparecer, até torná-lo comum. 

Pode-se dizer que Felix foi uma grande contribuição para o cinema de animação que 

estava surgindo nas primeiras décadas do século XX. Com seu jeito espontâneo dentro das 

histórias é quase inevitável não comparar o gato preto de Messmer e sua genialidade com o 

personagem Mickey Mouse, “nascido” logo em seguida. 

De acordo com Maia Junior (2007), em 1928 é fundado o estúdio Walt Disney, que lança 

                                                 
10 A Paramount Pictures começou sua associação com a animação quando ainda era Paramount-Bray 

Pictograph, uma revista ao estilo newsreel com ação ao vivo e cartoon, mas que em 1919 mudou seu nome para 

Paramount Screen Magazine. 
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seu primeiro desenho, Mickey Mouse, exibido pela primeira vez nas salas de cinema em Nova 

York. Disney também foi um dos primeiros a introduzir som e cor em suas animações, tornando-

se pioneiro na indústria de animação com suas produções: Os Três Porquinhos, em 1933; 

Branca de Neve e os Sete Anões, em 1937; Pinóquio em 1940, e Fantasia em 1940 (figura 9). 

 

 

Figura 9: Os Três Porquinhos, Branca de Neve e os Sete Anões, Pinóquio, Fantasia 

 

 Segundo Lucena Júnior (2002) a Disney teve o papel de propulsora na arte de animar. 

A reestruturação dos estúdios, a criação da barra de pinos (para a fixação das folhas), o 

surgimento do arte-finalista, a introdução do som sincronizado. O estúdio norte-americano 

estabeleceu novos métodos para a concepção do desenho animado. Os estudos incluíam 

desenho de modelo vivo, anatomia, psicologia da cor, análise de movimento e princípios de 

representação. 
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4.1 UNITED PRODUCTIONS OF AMERICA E A REVOLUÇÃO GRÁFICA 

 

Segundo Charles Solomon, (1994), o grupo que compunha a United Productions of 

America, mais conhecido como UPA, surgiu da greve dos estúdios da Disney em 1941, sendo 

a maioria deles, jovens com talento em artes com interesse por animação e fortes crenças 

políticas liberais, carregando a convicção de que até mesmo a animação poderia ser uma 

ferramenta para uma reforma social. Outros artistas descontentes da First Motion Picture Unit 

(FMPU) viriam a se juntar ao grupo UPA. 

De acordo com Vincent Ross (1959) a First Motion Picture Unit foi uma unidade 

formada em 1942 juntamente ao 18° Batalhão das Forças Aéreas dos Estados Unidos, para a 

produção de filmes de treinamento e de propaganda, o que concedeu oportunidades para que 

artistas e técnicos desenvolvessem experimentos com design e filmes animados – experimentos 

que o grupo que se deligou da FMPU seguiria realizando na UPA. 

Solomon (1994) comenta que, em 1943, o produtor Stephen Reginald Bosustow 

convidou seus colegas animadores Zack Schwartz e Dave Hilbergman para criar a The 

Industrial Film and Poster Service. O recente e inexperiente estúdio havia recebido seu 

primeiro e grande trabalho em 1944: um contrato com a United Auto Works para produzir um 

filme que apoiasse a campanha de Franklin Roosevelt para seu quarto mandato, “Hell-Bent for 

Election11” (figura 10). 

 

 

Figura 10: Hell-Bent for Election 

 

Hell-Bent for Election era a caricatura de dois candidatos à eleição em forma de trens; 

Franklin Roosevelt seria o trem que queria ganhar a guerra, Thomas Dewey seria o que só 

                                                 
11 Em anexo no DVD 
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queimava carvão e soltava fumaça preta. Foi impossível afirmar o quanto essa animação teve 

efeito diferencial na eleição, mas Solomon (1994) considera que essa animação trouxe bastante 

interesse e atenção para a Industrial Film and Poster Service. 

Solomon (1994) ainda comenta que em 1949, surgiram os personagens Jolly Frolics e 

Quincy Magoo, ou Mr. Magoo, da série Ragtime Bear, a primeira animação teatral 

desenvolvida ao estilo UPA. Mr. Magoo12 (figura 11) veio a se tornar o personagem mais 

popular do United Productions of America. Tal produção revelou-se inovadora, tendo 

combinado o estilo gráfico geométrico com uma acelerada dinâmica narrativa. 

 

 

Figura 11: Mr. Magoo 

 

Conclui Solomon (1994), que, a maior contribuição da United Productions of America 

para a arte da animação foi a liberdade dos artistas no uso diferentes estilos de animação para 

servir como veículo de expressão pessoal, levando outros animadores a experimentarem novos 

e diferentes estilos gráficos. 

Conforme Maia Junior (2007, p.3), com o acontecimento da Segunda Guerra Mundial, 

as animações perderam um pouco do seu atrativo. Outro fator que ajudou a perda do interesse 

por animação pelo público, foi o surgimento da televisão. O estúdio de Walt Disney foi 

enfraquecido também pelo surgimento de outros estúdios, tais como Warner Bros, Paramount 

Picture e tantos outros. 

Já no final da década 1990, as animações também começam a perder a força em suas 

produções, mas, desta vez, em função de novos experimentos audiovisuais que vinham 

surgindo, como a computação gráfica. Além de impulsionar o desenvolvimento da tecnologia 

cinematográfica no começo do século XX, a iniciativa de produzir imagens em movimento no 

                                                 
12 Em anexo no DVD 
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final do século XIX também foi percursora das primeiras tentativas de utilizar o computador 

para o mesmo propósito. 

 

A animação tem sido uma técnica importante ao longo da história do cinema – 

estimulando, informando e respondendo a cada uma das inovações tecnológicas 

produzidas. Portando, a animação pode ser chamada de arte modernista – 

desenvolvendo constantemente uma forma de expressão inovadora (CHONG, 2011, 

p.14). 

 

Mas a animação não se ateve às salas de cinema. A popularização da televisão trouxe 

novas exigências para os estúdios. A televisão exigia uma maior velocidade entre a produção 

de um programa e outro, de uma animação e outra, forçando os envolvidos com esta nova 

tecnologia a retomarem estilos estéticos arcaicos. O escasso uso de tons, de linhas e a 

simplificação dos movimentos foi o resultado da contribuição da United Productions of 

America (UPA) para o gênero, revolucionando a arte da animação com uma expressividade 

distante da sugerida por Disney. A proposta da UPA caracterizava-se pela economia do traço, 

pela concisão e por um conteúdo satírico, ao contrário das primeiras propostas de Walt Disney 

– a animação plena em expressividade (GUILLÉN, 1997). Assim, sedentos de novas 

possibilidades estéticas e gráficas, além de novos e apertados prazos em função da programação 

televisiva, permitiam-se cada vez mais a experimentação de formas, cores, texturas, som e 

enredo. 

 

 

4.2 HAYAO MIYAZAKI E O ESTÚDIO GHIBLI 

 

O diretor Hayao Miyazaki mudou a história da animação e seu estúdio foi responsável 

por longas metragens campeãs de bilheteria na Ásia. Embora sua genialidade tenha influenciado 

animadores do mundo todo, seus trabalhos não tiveram muita repercussão em outros 

continentes devido a alterações realizadas em uma adaptação americana de um dos seus longas, 

o que o levou a recusar durante anos todos os direitos de distribuição de qualquer obra que não 

fosse fiel a versão original. 

De acordo com o Site Oficial do Estúdio Ghibli13, Miyazaki começou sua carreira como 

responsável técnico por desenhos intermediários entre a animação de um movimento para o 

outro. Em 1982, ele já trabalhava em seu primeiro projeto que desenhou e escreveu Nausicaa 

                                                 
13 O site brasileiro do Estúdio Ghibli possui um grande acervo histórico disponível em 

<http://site.studioghibli.com.br/historia/>, acessado em 12/11/2014. 
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of the Valley of the Wind. Em 1985, surgiu o estúdio Ghibli que veio a produzir animações 

mundialmente famosas como: Meu Vizinho Totoro (1988), Princess Mononoke (1997), A 

viagem de Chihiro (2001), Howl's Moving Castle (2004) e Ponyo (2008). 

Hayao Miyazaki foi um grande contribuídor no cenário da animação. Mesmo com o 

fechamento14 do seu estúdio em 2014, Miyazaki deixou para a posteridade dezenas de obras 

que inspiram vários artistas mundo afora, além de ser também um dos principais responsáveis 

pela popularização da animação japonesa ao redor do mundo. 

Durante a premiação do Governors Awards do ano de 2014, Prêmio Honorário da 

Academia e Ciências Cinematográficas de Hollywood, o diretor foi homenageado pelo chefe 

da Pixar Animation Studios, John Lasseter: “Hayao Miyazaki influenciou desde sempre a 

animação inspirando artistas que trabalham em nosso meio e iluminando com o seu potencial 

ilimitado. Em tamanho, em influência, na variedade e qualidade do corpo de sua obra, nunca 

haverá outro rival”. Miyazaki ainda acrescentou durante a premiação: “Eu tive muita sorte de 

ver a última vez em que você poderia fazer um filme com papel, lápis e filme”15. 

Para Hayao Miyazaki, para uma animação ser considerada tradicional ou de moda 

clássica, ela deverá ter, no máximo, 10% de ajuda digital; ou seja, de uso de computadores na 

produção. Miyazaki era um visionário, mesmo sendo “tradicional”. 

 

 

4.3 OS NOVE VELHINHOS DA DISNEY 

 

Segundo Cesar Castanha (2014), redator do site Cineplayers, para agilizar os trabalhos 

dentro dos estúdios da Disney, surgiram Os 9 (figura 12), como eram chamados o grupo de 

talentosos animadores/diretores que tinham o cargo de supervisores. Eles controlavam todas as 

animações dentro da Disney e, antes deles, havia uma constante mudança de pessoas nesse 

cargo. Após a contratação desta equipe, houve uma adequação de funções onde eles 

contratavam, aconselhavam, promoviam e até mesmo treinavam animadores. Eram “Os 9”: Les 

Clark, Woolie Reitherman, Eric Larson, Ward Kimball, Milt Kahl, John Lounsbery, Marc 

Davis, Ollie Johnston e Frank Thomas. 

 

                                                 
14 Texto disponível em <http://omelete.uol.com.br/filmes/noticia/estudio-ghibli-de-hayao-miyazaki-

fecha-portas/>, acessado em 12/07/2014 

15 Texto e vídeos da premiação, disponíveis em <http://site.studioghibli.com.br/2014/11/09/hayao-

miyazaki-recebe-oscar-honorario-da-academia/>, acessado em 12/07/2014. 
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Figura 12: Nine Old Men 

 

Ainda conforme Castanha (2014), Os 9 ainda conduziram a Disney pela nova estética 

de animação que o estúdio começou a experimentar e consolidou-a a partir de 101 Dalmatas. 

Wolfgang Reitherman foi quem teve maior participação no processo de consolidação da nova 

estética. Ele manteve a produção do estúdio no padrão do convencionalismo. Histórias como 

as de Robin Hood16 (figura 13) destacavam-se negativamente: colocar roupas em animais nunca 

funcionou muito para a Disney fora das animações do Mickey e sua turma. 

 

 

Figura 13: Robin Hood 

 

Reitherman debruçava suas animações sobre histórias mais simples, bem escritas e 

desenvolvidas, acompanhadas por uma trilha sonora memorável e ambientadas em lugares 

encantadores — a Nova York dos dálmatas, a selva de Mogli e a Paris de Aristogatas. 

 

 

  

                                                 
16 Vídeo em anexo no DVD 
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4.4 ANIMAÇÃO NO BRASIL 

 

Segundo Andréia Prieto Gomes (2008) o cinema de animação no Brasil só começou a 

ser feito, de maneira experimental e esporádica, após a contribuição do cartunista Raul 

Pederneiras, que preparou pequenas charges animadas, feitas a partir de 1907, pela companhia 

Marc Ferrez & Filhos. A ideia também serviria para os cinejornais dos irmãos Alberto Botelho 

e Paulino Botelho, sempre com a colaboração de Raul. 

Em 1917 foi quando surgiu O Kaiser17, a primeira animação brasileira exibida nos 

cinemas, criada pelo animador Álvaro Marins – ou Seth, como era conhecido. O Kaiser era uma 

charge animada em que o líder alemão Guilherme II sentava-se em frente a um globo e colocava 

um capacete representando o controle sobre o mundo. Em 1917 aparece também As Aventuras 

de Chiquinho (figura 14), que foi exibido no dia 26 de abril, no cinema Haddock Lobo, em São 

Paulo. Estas foram as primeiras animações de personagens e situações típicos brasileiros, 

produzida pela companhia Kirs Filmes, com personagens vindos da revista Tico Tico18, 

seguindo uma tendência dos Estados Unidos de transpassar a ideia dos personagens como Little 

Nemo e do Gato Felix. 

 

 

Figura 14: As aventuras de Chiquinho 

 

                                                 
17 A animação original foi perdida ao longo dos anos, hoje possuímos apenas uma recriação produzida 

por oito animadores com técnicas diferentes, e apenas alguns frames do original. 
18 A revista O Tico Tico, lançada pelo jornalista Luís Bartolomeu de Souza e Silva, foi a primeira a 

publicar histórias em quadrinhos no Brasil. Sua primeira edição saiu no dia 11 de outubro de 1905. 
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Segundo Antônio Moreno (1978 p.65-67), a animação brasileira começou por 

entusiastas. O autor menciona uma das entrevistas do animador Raul Pederneiras, que, por volta 

de 1930, em uma de suas declarações numa reportagem da revista Cinearte, advertia que o fator 

da qualidade só era possível com um bom financiamento e material adequado para a realização 

de um filme animado, coisa que já acontecia entre os americanos, lamentando que no Brasil até 

mesmo as informações técnicas demoravam muito a chegar. 

Em 1941, motivado pela política externa americana, chega ao Brasil Walt Disney, com 

o intuito de estreitar os laços entre os países das três Américas e angariar simpatia para oposição 

à crescente política nazista de Hitler, trazendo consigo maiores oportunidades técnicas e 

informações para os profissionais brasileiros. 

Segundo Andréia Prieto Gomes (2008), em 1942, Humberto Mauro realiza a primeira 

animação em stop motion do Brasil chamada O Dragãozinho Manso (figura 15), realizada para 

o Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE). Em 1953 é criado o primeiro filme de longa-

metragem de animação brasileira, a Sinfonia Amazônica, que teve de se adaptar tecnicamente 

aos limitados recursos que o país possuía.  

 

 

Figura 15: O Dragãozinho Manso 

 

Realizado em estúdios improvisados na casa de Anélio Latini (diretor e animador do 

longa), o filme foi produzido em preto e branco com películas de diferentes qualidades. A maior 

limitação, no entanto, foi a falta de uma equipe. Enquanto em grandes animações estrangeiras 

da época utilizavam cerca de 400 animadores, o artista trabalhou sozinho na concepção, 

preparação e elaboração dos personagens e dos cenários. Para que o filme ganhasse vida, 

realizou diversos esboços, além de todo o processo de animação e a cópia dos desenhos para 

lâmina de celuloide.  



28 

 

Para criar a noção de profundidade em Sinfonia Amazônica, Latini pintou o cenário em 

diversas cores que foram em seguida filtradas. A música também foi outro aspecto limitador. 

Sem autorização para utilizar as músicas brasileiras, Latini teve de recorrer a compositores 

internacionais que já haviam se tornado de domínio público. O animador ainda teve que 

sincronizar toda a música e movimentação dos personagens. Para tanto, criou um recurso que 

através de folhas de sincronização, comparava os intervalos das notas na partitura aos 

movimentos dos personagens nas folhas de papel, em um cálculo extremamente meticuloso. 

Todo o esforço e dedicação de Anélio Latini foram compensados com a criação de um relato 

lírico e singular sobre a riqueza da região amazônica.  

Segundo Antônio Moreno (1978, p.86) o filme de Latini teve influência do estilo Disney 

e deu destaque ao Brasil no exterior, mas recebendo apenas prêmios brasileiros como os: troféus 

Estatueta Saci de Cinema, em 1954, e premiações do jornal O Estado de São Paulo, prêmio da 

Comissão Nacional do Folclore da UNESCO, Prêmio do Instituto Brasileiro de Educação, da 

Ciência e Cultura (IBECC), prêmio estatueta O Índio, do Jornal de Cinema e prêmio do Festival 

Nacional Cinematográfico do Rio de Janeiro. 

Apesar do sucesso de crítica, o filme gerou muitas despesas com publicidade, cartazes, 

fotos, e não deu retorno financeiro após as exibições. Quando Latini tentou relança-lo em 1977, 

Sinfonia Amazônica (figura 16) se deparou com uma lei brasileira que proibia o relançamento 

de filmes nacionais depois da primeira censura de cinco anos. Foi alegado que isso iria diminuir 

o interesse por novas produções. 

 

 

Figura 16: Sinfonia Amazônica 

 

Ainda na década de 1970, o amazonense e autor de quadrinhos Álvaro Henrique 

Gonçalves finalizaria em São Paulo o seu Presente de Natal, segundo longa-metragem 

brasileiro e primeiro em cores, dirigido por Yppe Nakashima, e sem incentivo de qualquer 
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empresa, governo ou assistentes. Gonçalves começou a produzi-lo em 1965, e o mais 

interessante é que, além de criar tudo sozinho, ele ainda construiu a máquina de projeção e 

sonorização. Álvaro finalizou o fotograma número 140.000 em 1971, levou a animação 

finalizada em 35mm a um produtor paulista e fracassou. O filme encontrou dificuldades de ser 

distribuído, sendo exibido apenas no estado de São Paulo.  

Nakashima, nasceu em 1926, no Japão. Estudou na Escola de Belas Artes de Tokyo e 

publicou charges e tiras diárias, além de ilustrar artigos em jornais e revistas, e também 

trabalhou nos estúdios da Toei como freelancer. Em 1956 veio para o Brasil e neste mesmo ano 

começou a atuar na mídia impressa do país. Em 1957 iniciou suas pesquisas em animação. Após 

quase dez anos desde a sua chegada no Brasil, Yppe, com um colaborador brasileiro, realizou 

filmes publicitários que lhe trouxeram considerável sucesso. Em 1966 iniciou a produção de 

seu longa-metragem Piconzé e, entre criar a história até finalizar a primeira cópia, passaram-se 

seis anos. Piconzé19 (figura 17) estreou nos cinemas em 1972 e ganhou dois prêmios do Instituto 

Nacional do Cinema (Prêmio Qualidade e Coruja de Ouro pela montagem).  

Esta foi uma das primeiras animações nacionais a serem realizadas por uma grande 

equipe de animadores, todos eles treinados pessoalmente por Yppe Nakashima. 

 

 

Figura 17: Piconzé 

 

A produção de longas de animação no Brasil só teve continuidade dez anos depois, com 

os filmes de Maurício de Sousa, iniciando com as aventuras da Turma da Mônica em 1982, e 

seguindo com mais quatro títulos com seus personagens dos quadrinhos, além de duas 

animações com os atores do grupo Os Trapalhões. 

                                                 
19 Anexo no DVD 
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4.5 MAURÍCIO DE SOUSA 

 

As criações de Maurício de Souza já têm mais de 50 anos, tendo sido seu primeiro 

personagem o cão Bidu, criado em 1959 e publicado em tirinhas de jornal. Maurício de Souza 

é considerado um dos melhores cartunistas brasileiros, sendo o mais conhecido no país. 

Após a criação de Bidu20, Maurício investiu seus esforços em novos personagens que 

compõem a famosa Turma da Mônica, com personagens já icônicos no Brasil, como a própria 

Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão, Piteco, Chico Bento, Penadinho, Horácio, Raposão, 

Astronauta, e tantos outros.  

Retomando sua história, em 1970 Maurício de Souza lançou a revista da Mônica, com 

tiragem de 200 mil exemplares, pela Editora Abril. Após alguns anos, a edição mudou-se para 

editora Globo, e hoje é publicada editora Panini.  

Na década de 80, o mercado brasileiro de entretenimento foi surpreendido pelos 

animes21 japoneses e com isso acabou perdendo espaço. Naquela época, Maurício ainda não 

tinha nenhum produto televisivo. Pensando nisso, ele fundou o estúdio de animação Black & 

White e nele projetou oito longas-metragens juntamente com sua equipe para reconquistar o 

mercado, mas tudo isso aconteceu em um momento da história brasileira desfavorável para tal, 

pois o Brasil possuía uma inflação galopante na época. 

Diante destes problemas, Maurício de Souza decide retornar e focar-se às histórias em 

quadrinhos, ao menos até que a situação econômica brasileira melhorasse. 

Foi em 1987 que as revistas em quadrinhos passaram a serem publicadas pela editora 

Globo, em conjunto com o estúdio de Maurício de Souza. Pouco a pouco a conjuntura nacional 

começou a melhorar e as histórias de Maurício começaram a ultrapassar fronteiras e ser 

conhecida fora do Brasil. Além disso, suas obras começaram a ser adaptadas para o cinema, 

televisão, videogames e licenciamentos para diversos produtos utilizando sua marca e seus 

personagens. 

 

  

                                                 
20 Bidu, sua criação original, é o atual mascote de sua empresa, a Maurício de Souza Animações. 

21 A palavra é a pronúncia abreviada de "animação" em japonês, em que esse termo se refere a qualquer 

animação produzida no Japão. 
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5 TÉCNICA E ESTÉTICA  

 

 A partir do panorama histórico acerca do desenvolvimento do gênero audiovisual da 

animação, acredita-se que o conhecimento das técnicas e seus resultados estéticos sejam melhor 

compreendidos ao pontuar alguns de seus conceitos, abordando as técnicas e estéticas utilizadas 

durante o processo da construção de uma animação, bem como suas evoluções que resultaram 

em diferentes formas de animar. 

 

 

5.1 TÉCNICA  

 

Segundo Nogueira (2010), qualquer objeto pode servir como base para animação, desde 

um quadro negro a desenhos em papel. O que realmente importa é a consequência artística que 

a animação origina. Segundo o autor, algumas das principais técnicas utilizadas no processo de 

animação são: 

1. Rotoscopia: Uma das técnicas mais antigas. Ela se baseia na fotografia de humanos, 

que logo depois são redesenhados Quadro a Quadro. A ideia é de que sejam produzidas fotos, 

e que ao mesmo tempo haja um desenhista ilustrando o que é fotografado. 

  

 

Figura 18: Rotoscopia 

 

2. Stop motion: Técnica na qual se manipula objetos ou desenhos fotografados quadro a 

quadro. O stop motion se baseia em fotografar as cenas em uma posição específica, e logo 

depois alterar essa cena. Basicamente, é fazer a captura de movimento por movimento daquilo 

que quer se animar. 
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Figura 19: Stop motion 

 

3. Pixilização: Técnica bem similar à do stop motion, mas que, no lugar de objetos, se 

utiliza de fotografias de humanos sem o uso do redesenho. É necessário fotografar cena a cena 

e depois juntar todas as imagens para se dar a ideia de movimento 

 

 

Figura 20: Pixilização 

 

4. 2D: Atualmente consiste em criar personagens via gráficos computadorizados; suas 

formas de animação estão mais próximas às técnicas do stop motion, através dos recortes. 

Anteriormente, o processo tradicional era feito totalmente a mão. 

Ainda existem outras variedades de materiais e recursos que podem ser utilizados, como 

fantoches ou até mesmo alfinetes. Uma das mais sofisticadas técnicas é a pinscreen22 (figura 

21), que consiste em manipular a luz (iluminação) dos alfinetes modulares para conseguir um 

efeito bem semelhante ao de figuras.  

 

                                                 
22 Ver vídeo Anexo para melhor compreensão da técnica. 
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Figura 21: Pinscreen 

 

Com esta técnica consegue-se um ar dramático e poético pela exploração do claro-

escuro, ou efeitos de sombreamento. Os quadros são criados um de cada vez, sendo a alteração 

incrementada da anterior a cada quadro. Após cada quadro foi fotografado, as imagens são 

amarradas juntas para criar uma imagem sem pausas. 

 

 

5.2 ESTÉTICA  

 

Com o surgimento do computador e o início da animação digital, alguns aspectos 

importantes sobre a anatomia da criação devem ser observados. 

Em primeiro, observa-se aspectos gerais, tais como figuras geométricas, simetrias e 

regularidades, pois com a animação desenvolvida por computador popularizada, busca-se 

identificar o criador ou estúdio da produção por suas formas. 

Em segundo, a animação mesclada com a realidade (live action) torna-se mais acessível 

produzir audiovisuais, como vemos nos filmes: Uma cilada para Roger Rabbit (1988) e Space 

Jam O jogo do século (1996). 

A estética é conceituada por Nogueira (2010) como sendo um processo dinâmico, 

infindável, múltiplo e que contém diversas fases que passam do inanimado ao animado, 

chegando ao humano ou humanizado. O processo estético da animação se assemelha à própria 

vida: primeiro, a plástica; isso é, aquisição de uma forma; segundo, a cinética, com aquisição 

de movimento; a mímica, com sua semiótica dos gestos, com seu significo humano. E todo esse 

processo tem por objetivo a comunicação emocional.  

A estética da animação possui um grande nível de realismo e antropomorfização, que 

podem convergir e culminar na imitação perfeita do ser humano (e outros seres vivos) através 

da animação. Contudo, o que é necessário mesmo são as qualidades humanas fundamentais, ou 
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seja, os seus traços; eles devem ser bem salientados, funcionando em perfeita harmonia, pois a 

simples curvatura de uma linha pode significar alegria ou tristeza. De um modo genérico, 

podemos identificar nas representações visuais em geral duas modalidades fundamentalmente 

contrastantes: o fotorrealismo (uma imitação da imagem cine/fotográfica convencional) e a 

caricatura. Ambas modalidades acabam por estabelecer os dois polos nos quais se distribui toda 

a estética da animação, e, apesar de possuírem lógicas distintas, servem para mesma função: 

dar vida a e caráter às coisas. Nogueira (2010) destaca que: 

 

As emoções são necessariamente o culminar do processo de antropomorfização. É o 

sentimento que assinala a humanidade dos seres e das coisas. É o modo de sentir, de 

pensar e de agir que define o carácter (NOGUEIRA, 2010, p.82). 

 

Para Nogueira (2010), o processo de estética passa por diversos acréscimos e atributos: 

pontos; linhas; contornos; texturas; massa; volume – que é o princípio da representação 

detalhada; adicionando perspectiva, temos a sensação de profundidade, de tridimensionalidade; 

do plano com superfície ganhamos espessura e proporções. A utilização da luz é uma das 

melhores formas de se adicionar volume; o jogo de sombras nos passa uma sensação de relevo; 

a iluminação é o que dá vida às coisas. Não se pode deixar de mencionar uma característica 

universal: a vida possui movimento; onde há vida há cor, luz, matéria e volume. Através do 

movimento surge uma outra característica marcante do ser vivo: o som, a criação de barulho. 

Ainda segundo Nogueira (2010), 

 

na tentativa de retratar ou reproduzir, com toda a evidência e fidelidade realistas, os 

comportamentos e aspectos das coisas e dos seres; para tal, revelar-se-á 

imprescindível a produção ou reprodução do mais ínfimo detalhe figurativo ou 

expressivo, capaz de denotar ou simular os factos concretos na plenitude da sua 

aparência; pelo que ocorreria um privilégio da densidade da representação, da máxima 

verossimilhança do movimento, sendo o estudo da anatomia e da locomoção 

fundamentais; deste modo, poderíamos falar da animação como estratégia mimética, 

de um esforço de imitação da realidade, em que a condição intrinsecamente artificiosa 

desta arte é escamoteada; (...) no limite, tratar-se-ia de aproximar a animação do 

cinema de ficção convencional. (NOGUEIRA, 2010, p.84). ” 

 

O autor explica que uma animação não se trata apenas de um desenho, mesmo que 

possua traços muito simples, pois há noções de vida ali que independem da técnica usada ou da 

estética concebida. Através do movimento consegue-se transmitir sentimentos ao público. Uma 

animação utiliza as técnicas a fim de manter quem assiste atraído pelo que vê. 
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5.3 ETAPAS E PRINCÍPIOS DE UMA ANIMAÇÃO 

 

Para a compreensão das técnicas de animação, as etapas, termos e princípios devem ser 

observados. Um dos autores que trazem estes quesitos de forma bastante consistente é Marcos 

Silveira Junior (2010). Sob seus escritos é que se desenvolve e apresentam-se os conceitos e 

tópicos a seguir. 

Keyframes (figura 22) são desenhos-chaves. Eles contêm as poses principais da 

animação. Na figura a seguir temos como Keyframe o primeiro e o último desenho do papagaio. 

Entre os Keyframes temos os Inbetween (figura 22) que são as ilustrações previsíveis, aquelas 

que completam a animação, conforme observa-se no segundo quadrado da imagem do 

papagaio, até a penúltima. Normalmente os Inbetween são feitos por desenhistas assistentes. 

 

 

Figura 22: Keyframes e Inbetween 

 

Outro método que auxilia a animação é o chamado Model Sheet (figura 23). Ele é 

referência, pois, antes de qualquer animação ser realizada, deve-se ter um Model Sheet, isto é, 

o desenho do personagem que vai ser elaborado em diversas posições. Isto vai ajudar quando 

for desenvolvido a animação, para que o inbetween não tenha dificuldades em criar o 

personagem em outras posições. 
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Figura 23: Model Sheet 

 

Conforme Silveira Junior (2010), o Squash ou Stretch (figura 24) é o nome do efeito 

que consiste em deformar o personagem ou objeto, tendo como objetivo demonstrar a variação 

da forma sobre outras forças. A aplicação desse princípio pode tornar a animação mais cômica, 

mas deve ser utilizada com moderação caso o resultado desejado seja algo mais realista. 

 

 

Figura 24: Squash ou Stretch 

 

A antecipação é usada para mostrar o lógico, uma ação antes do movimento; serve 

exatamente para preparar o espectador, por exemplo: um personagem antes de saltar, ele tem 

que se agachar. A antecipação é o que ajuda o espectador que ali está, a compreender melhor o 

que está acontecendo. 

O Staging (figura 25) é o princípio da representação de uma ideia, garantindo que a ação 

seja entendida, que o personagem seja reconhecido, que a expressão seja vista. Deve-se sempre 

trabalhar com o protagonista do desenho posicionado para o telespectador, para que assim o 

público possa perceber mais as suas expressões.  
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Figura 25: Staging 

 

Straight Ahead Action e Pose to Pose são duas técnicas de animar bem diferentes. Uma 

delas, a Straight Ahead (figura 26), é desenhada em sequência, movimento por movimento, 

dando assim uma liberdade criativa maior ao ilustrador, o qual poderia alterar uma posição 

durante o processo; porém, ao se utilizar da Straight Ahead pode-se perder alguns dos 

movimentos em cenas, os desenhos podem perder a sua proporção já que não há tanto controle 

sobre o que se está se desenhando. Já com o Pose to Pose, o desenhista faz somente as cenas 

chaves os Keyframes, tornando a animação mais previsível, mas nesse caso também é preciso 

o auxílio de um inbetween. 

Todo a sequência de desenho da figura 26 representa o Straight Ahead Action e somente 

as figuras em cor escura representam o Pose To Pose. 

  

 

Figura 26: Straight Ahead 

 

Cushioning (figura 27), é um princípio que trata especificamente dos movimentos. 

Grande parte dos movimentos de uma animação é alternada: começa lenta, depois se torna 

rápida, e volta a ser lenta. A técnica trata-se de desenhar mais quadros nos momentos da ação, 

em que ela deve ser lenta, e menos quadros nas partes rápidas, tornando, assim, o movimento 

não uniforme. Cushioning é a técnica/teoria de como devesse ser feita as cenas de movimento. 
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Figura 27: Cushioning 

 

Uma das ideias mais exploradas de uma animação é o Exagero (figura 28), ele diferencia 

efeito real do não real, é através dele que conseguimos toda a ação. O desenho animado Papa-

léguas retrata o exagero em praticamente todas as suas cenas. Apenas para citar uma situação 

característica desta produção, o personagem Coyote é lançado e cai de alturas inimagináveis 

diversas vezes, mantendo-se sempre vivo e sem sofrer danos físicos.  

 

 

Figura 28: Exagero 

 

Por fim, o Appeal (figura 29), em que o personagem não precisa ser bonito, mas sim 

despertar o interesse do espectador. É o prazer e a fascinação da qualidade que faz com que o 

espectador aproveite aquilo que ele está assistindo. No Appeal, o personagem de animação deve 

prender a audiência com seu carisma, fazendo o espectador querer saber mais sobre ele. 
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Figura 29: Appeal 

 

A utilização de técnicas na produção da animação torna mais eficiente o processo de 

criação. São elas que acabam guiando o animador durante o processo de criação e concepção 

do desenho que virá a ser produzido, desde a ideia das cenas até toda a estruturação dos 

personagens. 
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6 METODOLOGIA 

  

Para uma melhor apresentação do estudo com o intuito de desenvolver um panorama 

histórico sobre o gênero da animação, foram traçados os seguintes objetivos: definir o gênero 

animação e sua história, mapear as técnicas utilizadas, compreender a linguagem da animação 

sob o viés da técnica e estética e construir um panorama histórico das diferentes apropriações 

da estética, a partir de categorias pré-definidas – entretenimento, político/ideológico, e 

comercial –, com base na observação dos objetivos a que se propunham, a partir da 

interpretação do autor do presente estudo. Sendo assim, para dar conta do que foi proposto, 

recorreu-se primeiramente a uma pesquisa bibliográfica a fim de construir um embasamento 

teórico e científico acerca do tema e, posteriormente, usou-se análise documental para organizar 

informações e conteúdo histórico do estudo. 

Para Antonio Carlos Gil (2008) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituindo-se de livros e artigos científicos. 

 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais amplos do que aquela 

que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem se torna particularmente importante 

quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço (GIL, 2008, 

p.50). 

 

Para Pires Noronha (2000),  

 

no momento da pesquisa bibliográfica a revisão da literatura basicamente é uma 

ferramenta de aprimoramento do trabalho, no qual ajuda o pesquisador a adquirir 

informações, mesmo que em fonte única, do que aconteceu ou está acontecendo no 

campo estudado, deixando assim de ter que se fazer uma consultar vasta em outras 

séries de trabalhos (NORONHA, 2000, p.44). 

 

De posse de informações primordiais encontradas na bibliografia especializada, o 

próximo passo foi a observação de materiais audiovisuais (animações) para uma melhor 

compreensão das técnicas utilizadas e seus resultados estéticos. Como não havia em uma única 

obra a abrangência e a organização cronológica do panorama histórico almejado, surgiu a 

necessidade de fazer um levantamento e organização de alguns exemplos de animação 

configuradas, a partir das categorias entretenimento, político e comercial, que se acredita serem 

convenientes para o estudo e aplicação da animação do campo da Comunicação Social. 
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Para isso, também se utilizou o método de pesquisa documental, que busca identificar 

informações. Segundo Helder (2006, p.1-2) “a técnica de pesquisa documental agrega-se de 

documentos originais, que ainda não receberam tratamento de analítico por nenhum autor ”. 

Tanto a pesquisa documental como a bibliográfica tem o mesmo objetivo, que é adquirir 

informações e aprimorar o conhecimento, porém a pesquisa documental ultrapassa a ideia de 

ter somente o texto como fonte, tendo outros recursos de pesquisa como: filmes, vídeos, slides, 

fotografias ou cartazes, qualquer documento pode ser considerado uma fonte de informação 

(FIGUEIREDO, 2007). 

Sendo assim, o presente estudo apresenta uma primeira parte onde se fez um 

levantamento de material bibliográfico relacionando ao material audiovisual, tomando-o como 

referência. Além do material aqui reunido, foi desenvolvido um quadro (Tabela 1) para 

organizar o levantamento de materiais e o conteúdo que apresentam. 

 

 

Tabela 1: Levantamento de materiais 

LEVANTAMENTO DE MATERIAIS 

TITULO TIPO DE 

REFERENCIAL 

CONTEÚDO 

Cartoons: One Hundred Years 

of Cinema Animation 

Livro Uma Cronologia sobre 

animação 

Before Mickey the animated 

film 

Livro Uma Cronologia sobre 

animação 

The history of animation 

enchanted drawings 

Livro Uma Cronologia sobre 

animação 

Estudos e experimentações 

sobre a arte da animação 

Monografia Etapas da animação  

How Animated Cartoons Are 

Made (1919) 

Vídeo Como era o processo da 

animação tradicional 

Emile Cohl   Fantasmagorie 

(1908) 

Vídeo Pré- animação 

The Animation Process From 

1938 

Vídeo Processo de animação 
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History of Cel Animation 

 

Vídeo Técnica de animação 

Géneros cinematográficos 

 

Livro Técnica e Estética do 

cinema 

The making of Dragons- Gift of 

the Night Fury - Animator's 

Corner 

Vídeo Making Of sobre 

animação 

Reanimando O Kaiser Vídeo Fatos sobre a primeira 

animação Brasileira 

Telacritica Site Animação Americana 

Cartoonresearch Site Estúdio Paramount 

Pinscreen Animation Vídeo Vídeos sobre a técnica 

Pinscreen 

12 Principles of Animation Vídeos Vídeos sobre as técnicas 

de animação. 

 

 

Com base no levantamento da Tabela 1, foram percebidos alguns eixos temáticos nos 

quais os exemplos mais expressivos poderiam ser agregados para uma compreensão mais 

aprofundada, percebeu-se assim, que era possível realizar uma categorização de tais animações. 

Assim, a segunda parte da pesquisa constitui-se em uma reorganização do presente material 

audiovisual e sua categorização, conforme os critérios propostos com relação ao teor das 

mensagens transmitidas pelas animações observadas, em suas categorias: político/ideológico – 

abordando fatores sociais e governamentais; publicitário – utilização da animação como 

ferramenta de promoção de produtos e/ou marcas; e de entretenimento – bem de consumo para 

o lazer.  
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7 CATEGORIZAÇÃO 

 

De forma geral, pode-se dizer que o objetivo dessa pesquisa é fazer um levantamento e 

organização de materiais bibliográficos e documentais, elaborando, assim, um panorama 

histórico acerca do gênero da animação. Neste percurso percebeu-se que as animações 

observadas poderiam ser agrupadas em três principais categorias com relação a seus objetivos: 

Entretenimento, Político/Ideológico e Publicitário. 

Desta forma, surgiu a necessidade de uma observação mais aprofundada de alguns 

exemplos ilustrativos de animações, a fim de compreender melhor de que maneira a técnica e 

seu resultado estético se mostram em cada categoria. Neste sentido, apresenta-se aqui uma 

observação mais detalhada dos exemplos emblemáticos: Zé Colmeia (1961), criado por 

William Hanna e Joseph Barbera e animado por Ed Benedict; Scooby-Doo (1969) criado pelos 

estúdios Hanna-Barbera e pelos escritores Joe Ruby and Ken Spears juntamente pela dupla 

Haanna-Barbera; Donald Duck der Nazi (1942) dirigido por Jack Kinney e produzido pela 

produtora Walt Disney e animado por Bob Carlson, Les Clark, Bill Justice,Milt Neil, Charles 

Nichols, e John Sibley; Fritz the Cat (1972) dirigido por Ralph Bakshi e produzido por Steve 

Krantz; Comfy Bed (2001) dirigido por Joanna Quinn e produzido pela produtora Beryl 

Productions International ltd. / Acme Filmworks, animação elaborada para o papel higiênico 

Charmin da marca Procter & Gamble; Extrato de Tomate CICA do fim dos anos 60 e 80 dirigido 

e produzido por Mauricio de Sousa. 

 

 

7.1 ANIMAÇÃO ENTRETENIMENTO  

  

Enquanto lazer, a animação, assim como o cinema, passa pela delicadeza do momento 

em que está inserida, e por isso 

 

É conveniente salientar que há um costume de ver e sentir o lazer ligado à alegria e 

desprendimento de tempo nos momentos oportunos para descanso, desapego e 

descarrego das tensões. Os indivíduos aprendem que a superação disso tudo conduz à 

felicidade. (PINTO, 2010, p.11). 

 

 Como foi citado anteriormente, com a diminuição do interesse do público por animações 

no final da Segunda Guerra Mundial, aliada ao surgimento da televisão, a Disney como estúdio 

perde o seu reinado sobre a área da animação em função do declínio dos longas-metragens e da 

introdução da animação seriada no mercado – o que possibilitou a produção em escala em curtos 
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períodos de tempo, principalmente para a televisão. O grande foco das produções realizadas 

entre 1950 e 1980 são voltadas aos seriados infantis, que ficaram conhecidos como desenhos 

de sábado de manhã (saturday morning cartoon), cuja estética artística era frequentemente 

questionada, dando a esse período um contexto de noções equivocadas com relação à animação, 

popularizando a ideia de que animação sempre significaria entretenimento infantil e com valor 

estético reduzido.  

Segundo Lucena Júnior (2005, p. 136) a animação renasceu entre 1957 e 1969, mas só 

se fortificou em 1980 com a ajuda de Joseph Barbera e  William Hanna, dois animadores 

tradicionais de hollywood. Barbera e Hanna conseguiram desenvolver um sistema que ficou 

conhecido como Hanna-Barbera, que se baseava em um movimento simplificado nas 

animações, mais elaborado e cronometrado, com ênfase nos keyframes e nos movimentos das 

extremidades dos personagens, permitindo, assim, a reutilização de animações em diversas 

sequências, diminuindo o grande número de trabalho (desenhos e redesenhos) que era 

necessário, diminuindo também os custos de produção. Com este sistema foram criadas as 

series Zé Colmeia e sua turma (1961) (figura 30), Manda-Chuva (1961), Os Flintstones (1960), 

Os Jetsons (1962) e Scooby-Doo (1969) (figura 31). 

 

 

Figura 30: Zé Colmeia e sua turma 

 

Hanna-Barbera virou uma produtora em 1957 e, desde então, foi responsável pela 

criação de várias séries animadas irreverentes e, principalmente, contextualizadas com o seu 

tempo. 

Diferentemente das demais produtoras da época, que criavam histórias atemporais, nas 

quais não haviam marcas de época evidentes, podendo pertencer a outros universos, ao passado, 

futuro ou presente, os profissionais da Hanna-Barbera utilizavam majoritariamente figuras 

humanas como personagens, ao invés de apenas animais, além de elementos da moda e da 
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cultura popular, para ambientar as narrativas. Segundo o site Raio X23, Zé Colmeia, um de seus 

principais personagens, estreou em 1958, dentro do show do Dom Pixote e dividiu o horário 

com o cachorro azul cantor de Ó querida Clementina durante 36 programas. Como fez muito 

sucesso, em 1961 passou a ser o protagonista do show. Em 1973, Zé Colmeia ganhou outro 

desenho, no qual era o capitão de uma arca voadora cheia de personagens de Hanna-Barbera. 

A Arca do Zé Colmeia teve 17 episódios. Além disso, Zé Colmeia teve muitas participações em 

outros desenhos. 

Todo esse sucesso e repercussão se deve ao animador Ed Benedict24, responsável pela 

criação da maioria dos protagonistas dos primeiros dez anos de Hanna-Barbera.  

 

Há algo inerente nos personagens de Ed Benedict que atraia a dupla Barbera, porque 

os personagens dele não estavam tentando esconder o fato de que são desenhos 

animados. Eles são gloriosos em suas características (...). O que separa Ed dos outros 

desenhistas é que o trabalho dele possui aquela faísca de personalidade. Você pode 

dizer através dos desenhos de Ed qual é a personalidade do personagem. Zé Colmeia 

e Catatau, eles têm todos os elementos que os bons desenhistas colocam – ângulos 

opostos, formas interessantes, curvas contra planos, todos os tipos de contraste neles 

– mas acima disso, eles pareciam diferentes personagens. Zé Colmeia é de um ar 

confiante. Ele é um tipo de metido, mas um metido amável e você pode dizer que ele 

causará confusão. E você pode diferenciá-lo logo no primeiro desenho do Catatau – 

ele tem aquelas grandes pupilas – ele parece totalmente inocente, um pouco tímido 

(AMID, 2006, p.40). 
 

Segundo Art Silverblatt (2007, p.74-75) as animações de Scooby-Doo e Os Flintstones, 

relevam uma mudança dramática na cultura americana durante a década de 1960. Scooby-Doo 

estreou nas manhãs de sábado (sundays morning) em 1966. Juntamente com Os Flintstones, 

eles representam uma evolução na cultura familiar e jovens. Fred25 é um herói da classe média, 

trabalhador, e Wilma é sua esposa dona de casa Estes personagens eram o sonho suburbano por 

excelência: uma casa cheia de aparelhos modernos, um belo jardim, talvez uma piscina e um 

bom relacionamento com seus vizinhos. 

Quando os desenhos de Scooby-Doo26 começaram a aparecer na televisão, a paisagem 

americana havia mudado. A turma de Scooby-Doo era uma visão moderna dos jovens dos anos 

1960, e a música da animação era um rock 'n' and roll. Também não havia adultos à vista, exceto 

pelos vilões. Scooby-Doo é a síntese do final dos anos 60, apresenta uma juventude moderna 

                                                 
23 Raio X é um site voltado para quadrinhos e existe há 6 anos. É escrito por um jornalista com Pós-

graduação em comunicação empresarial e institucional. 
24 Ed Benedict foi o principal designer de personagens para todos os primeiros desenhos animados da 

Hanna-Barbera. 
25 Fred e Wilma são personagens do desenho animado chamado Flintstones. 
26 Anexo no DVD 
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onde os personagens não só passam por uma transição ao mundo adulto, mas ajudam a 

desvendá-lo e tornar o mundo em si, um lugar melhor. 

 

 

Figura 31: Scooby-Doo 

 

Segundo James Houran e Rense Lange (2001, p.89) uma das vozes mais ouvidas na 

televisão contemporânea vem das animações de Scooby-Doo, e do emblemático bordão 

"Scooby, cadê você?", geralmente proferido pelo personagem Salsicha. Houran ainda comenta 

que a animação foi uma tentativa de dissipar medos noturnos de crianças. A narrativa de 

Scooby-Doo trata, em linhas gerais, sobre turma de adolescentes que circulam o país em uma 

van e exploram zonar rurais para resolver mistérios “sobrenaturais” que se revelam artimanhas 

de vilões bastante reais. 

 

 

7.2 ANIMAÇÃO POLÍTICA E IDEOLOGICA 

 

Paula Ribeiro da Cruz (2006, p.36), comenta que durante a Segunda Guerra Mundial, 

as animações foram intensamente usadas como ferramenta de propaganda ideológica. Os 

estúdios Disney realizaram diversas animações destinadas a promover o apoio popular ao 

governo dos Estados Unidos quanto à entrada do país na guerra. Com a justificativa de gerar 

boa vizinhança, a Disney viajou para o Brasil e Argentina, países cujos os governantes 

demostravam certa simpatia aos regimes do Eixo, e que, ao mesmo tempo, não possuíam um 

processo de industrialização eminente. Ainda conforme o autor, a saída da Disney para outros 

países também pode ter sido estimulada pela falta de funcionários (artistas) que assolava o 

estúdio naquela época, com a intenção de manter a impressão de que nada errado acontecia na 

produtora, de que tudo estava bem. 
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A animação, em seus primórdios, era reconhecida como inofensiva devida à sua 

associação com o entretenimento infantil, excêntrico e cômico. Mas, em outra via, o desenho 

animado veio a ser usado no cinema militar, um dos veículos centrais da propaganda dos tempos 

de guerra, no sentido de fazer propaganda com o aspecto mais “benigno” possível (SMOODIN 

apud CRUZ, 2006, p.37). 

A animação podia mostrar-se em sua capacidade de mídia subversiva. Segundo Well 

(1998 apud CRUZ, 2006), a animação legitimava a ambivalência social e política de tais 

narrativas, simultaneamente, aproximando algumas das condições da existência real, e 

distanciando-se das mesmas, recorrendo aos aspectos singulares de seu vocabulário próprio. 

Durante o período da Segunda Guerra Mundial foi produzido um desenho animado com 

o já conhecido personagem Pato Donald no contexto da guerra. O episódio foi chamado de 

Donald Duck der Nazi27 (figura 32), e apresentava Donald como um nazista. Na história, Pato 

Donald é acordado em sua casa por uma banda militar nazista, e passa por vários problemas e 

situações complicadas, mostrando ao espectador o quão vil era o movimento nazista. Ao final 

do episódio, Donald acorda novamente em seu quarto e percebe que tudo aquilo não passava 

de um pesadelo; ainda assustado, vai saudar uma sombra em sua parede que fazia referência a 

Hitler no sonho, e se depara com a Estátua da Liberdade em sua janela, o que faz com que ele 

perceba que não estava mais na Alemanha nazista, mas sim nos Estados Unidos; logo em 

seguida, Donald corre até a estátua e exclama “Como eu amo ser um cidadão dos Estados 

Unidos da América! ”. 

Esta animação teve fins políticos e ideológicos claros ao mostrar a autoridade e falta de 

liberdade do regime nazista, desvirtuando-o, e por destacar a liberdade como principal 

vantagem em ser americano, e defender suas causas durante a Segunda Grande Guerra.  

 

 

Figura 32: Donald Duck der Nazi 

 

Durante a animação, é possível observar alguns elementos estéticos característicos, 

como as cenas possuírem fundo chapado, sem movimento, mantendo o foco na movimentação 

                                                 
27 Vídeo Anexo. 
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dos personagens e em suas interações. Fica nítido, com estas soluções, que o episódio Donald 

Duck der Nazi foi produzido com a ajuda da técnica cel animation, na qual se mantém o fundo 

da imagem, o cenário, e se altera apenas a movimentação principal, dos personagens. Aos 

quatro minutos do episódio, a técnica cel animation é mais nítida. Na cena em questão, Donald 

está trabalhando na esteira de uma fábrica de armas, onde percebe-se uma repetição constante 

de objetos semelhantes passando pela cena. 

Pato Donald passa por situações complicadas durante a animação inteiro, introduzindo 

ares de sofrimento ao personagem. A partir do sexto minuto de animação, é perceptível o nível 

de alienação em que Donald se encontra. 

Todos estes elementos visuais em Donald Duck der Nazi, são utilizados como forma de 

ir contra o pensamento Nazista que se estabelecia mundo à fora durante o período da Segunda 

Guerra Mundial. 

 

 

7.2.3 Fritz the Cat 

 

Ainda durante o período da Segunda Grande Guerra, surgem os desenhos do movimento 

underground, como Fritz the Cat (figura 33), criado pelo ilustrador Robert Crumb, 

primeiramente como uma revista de quadrinhos, e adaptada para a animação em 1972 por Ralph 

Bakshi28. Segundo Lucena Júnior (2005, p.143), Fritz era o típico representante daquilo que 

ficou conhecido como contracultura, pois era representado através de uma abordagem crítica 

de pornografia, violência e racismo descarado. 

 

 

Figura 33: Fritz the Cat 

                                                 
28 N. do A.: Bakshi também adaptou para animação o livro Lord of the Ring em 1978. 
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Segundo Christopher P. Lehman (2006), Fritz the Cat quebrou o molde de animação 

dos Estados Unidos, e não apenas por causa de seu conteúdo sexual. Bakshi ainda satirizou em 

sua animação a política de radicalização anti-guerra, a partir de outras caricaturas anteriores de 

hippies com cabelos compridos, com limitações intelectuais e desempregados, que tinham 

como ideologia a procura da paz. Na animação de Fritz, o personagem se envolvia com pessoas 

ligadas à revolução, com o intuito de atrair mulheres para o seu prazer sexual. Lehman (2006, 

p.160) ainda comenta que “assim, ele pelo menos tem um motivo para abraçar o movimento 

anti-guerra”. Além disso, a manipulação do personagem Fritz acima do radicalismo por sexo 

demonstra o desprezo de Bakshi para o liberalismo branco da era da Guerra do Vietnã, período 

em que a produção virou animação. 

Fritz the Cat também se difere das outras animações em que os hippies tinham um final 

feliz em seus desenhos. Fritz acabava suas histórias, se envolvendo em relações sexuais com 

vários personagens diferentes. Assim, os animadores diferenciavam suas animações, 

apresentando um comportamento que os outros estúdios evitavam para seus personagens.  

Após o surgimento de um código de ética chamado Comics Code, em outubro de 1954, 

que censurava alguns aspectos (sexo, religião, política, horror e tantos outros) que eram 

apresentados nos quadrinhos. O trabalho de Crumb’s então foi censurado e barrado pelas 

editoras, Bakshi’s ofereceu a Robert uma adaptação do personagem, mas foi negado pelo 

ilustrador que não queria decepcionar sua fiel legião de cult seguidores. Em consequência disso, 

Crumb’s decide matar Fritz em sua série de quadrinhos, colocando fim às possíveis animações 

que poderiam surgir com o personagem. 

Consegue-se observar que a animação de Fritz the Cat era pura antropormofização, 

todos os personagens, mesmo sendo animais, possuíam elementos e características humanas de 

sua época. Fritz era em si um exercício de contracultura. Seu elenco se consistiu em uma 

representação de hippies, militantes negros, e outros sociais e políticos radicais.  

Por mais que todos os personagens possuíssem traços humanizados, com seus traços 

bem salientados com um bom Staging, a animação ainda continha um fortíssimo Stretch dando 

um ar mais cômico para o desenho, e um Appel que o ajudou a conquistar uma legião de fãs. 
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7.3 ANIMAÇÃO PUBLÍCITARIA 

 

Neste contexto de categorização, toma-se como exemplo as seguintes campanhas 

publicitarias: Comfy Bed (2001) dos produtos Charmin, e o comercial Extrato de Tomate CICA 

do fim dos anos 1960, e também dos anos 1980 no Brasil. 

No comercial da Charmin29 (figura 34) temos um urso que compra vários papeis 

higiênicos da marca para construir uma cama confortável. O desenho do urso com a sua maciez 

e tranquilidade expressas em seus traços, sugerem as mesmas características ao produto, cuja 

sua cordialidade e charme antropomorfizam30 o produto no personagem. 

 

 

Figura 34: Charmin Comfy Bed 

 

Observa-se que a animação da Charmin, ilustrada pela animadora Joanna Quinn, é toda 

produzida com uma mistura de técnicas como à Straight Ahead e a Pose to Pose. Ainda é 

possível perceber elementos como o Cushioning e um bom Staging.  

Em Charmin, a artista Quinn proporciona um resultando mais desenhado e rabiscado 

nesta animação, onde se pode perceber as linhas do lápis, fazendo com que o urso transpareça 

suavidade e maciez na narrativa. 

Joanna Quinn (2012, p. 128) explica que o ponto de partida para ela, quando deve animar 

um animal, é sempre o desenho de observação; ou seja, ela visita um zoológico, assiste a 

documentários sobre a vida selvagem e faz uma compilação de referências fotográficas. Logo, 

suas primeiras folhas de desenho seus personagens são sempre interpretações realistas, e a partir 

                                                 
29 Vídeo Anexo. 

30 Antropomorfizar é atribuir características humanas a animais, objetos e/ou ambientes. 
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disso ela identifica o que constitui um urso, ou seja, seu peso, a parte posterior do pescoço, o 

focinho, os olhos, a forma como ele caminha. Quinn aplica toda a personalidade de seus estudos 

em seu personagem, fazendo com que ele seja um urso confiável, amigável, uma espécie de 

gigante gentil. Por fim, empresta todas estas características simbólicas à marca. 

 

 

7.3.1 Extrato de Tomate CICA, Turma da Mônica 

 

A marca de extrato de tomate Elefante, foi introduzida no mercado em 1941. Já o 

elefante verde que aparece na decoração das latinhas, o personagem Jotalhão, de Maurício de 

Souza, foi criado em 1962 para uma campanha publicitária – que não foi adiante – do Jornal do 

Brasil (figura 35), conhecido como JB, que tinha um elefante como símbolo de seu caderno de 

anúncios dos classificados. Oferecido então à Cica, foi adotado em 1979 pela empresa, dentro 

de um processo de modernização do design e da estratégia de comunicação da marca empresa. 

Jotalhão, então, substituiu o desenho realista de um elefante, animal que integrava a 

logomarca da Cica. Começou assim um grande trabalho para alicerçar o personagem, 

transformá-lo num simpático símbolo da empresa. 

 

 

Figura 35: logomarca da Cica e sua evolução 

 

Na animação da CICA31 dos anos 60 (figura 36) produzido pelos estúdios Mauricio de 

Sousa, acontece o seguinte contexto:  

 

                                                 
31 Vídeo Anexo. 
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Figura 36: Extrato de Tomate Cica, anos 60 

 

Após a mãe da Mônica pedir o elefante da CICA, Mônica traz o elefante Jotalhão por 

engano para ela, e acaba colocando ele numa panela; isso faz com que a mãe da Mônica tenha 

um susto, pois ela estava pedindo o extrato de tomate e não o elefante. O comercial é 

inteiramente em preto e branco, e deduz-se que essa animação foi construída com ajuda da 

técnica cel animation, sendo desenhando individualmente todas as cenas. Comparando ao 

mesmo comercial realizado nos anos 8032 (figura 37) conseguimos perceber uma evolução não 

só na aplicação das cores, mas como em seus traços estéticos em todos os personagens: as linhas 

de cada personagem estão com as definições melhores, mais arrendadas e estruturadas.  

 

 

Figura 37: Extrato de Tomate Cica, anos 80 

 

A qualidade da produção aumentou durante os vinte anos que as separam. 

Anteriormente, possuíam aspectos mais simples e desajeitados, e por mais que venha a ter sido 

usada alguma ajuda de computação para a segunda animação, ela ainda se encaixa no 

tradicionalismo citado por Hayao Miyazaki. 

A parceria entre Jotalhão e CICA foi tão forte que o personagem é o garoto propaganda 

do Extrato de Tomate Elefante, até hoje.  

                                                 
32 Vídeo Anexo. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os pontos destacados no decorrer do trabalho, podemos observar que a história da 

animação se desenvolve lado a lado com a evolução da tecnologia, e as consequências estéticas 

se originam a partir daí; a técnica será sempre um fator indispensável na criação e na produção 

de animações, seja para o cinema, seja para a televisão.                     

Animações não são apenas desenhos que se movem, mas sim desenhos que movem os 

sentimentos das pessoas, fazendo com que elas se envolvam em histórias, muitas vezes trazendo 

alguma problemática, ou vendendo algum produto, ou simplesmente engraçadas e malucas. 

A história da animação digital está diretamente relacionada com a história da 

computação gráfica, pois desde que surgiram os primeiros dispositivos percebeu-se as 

possibilidades de usá-las para gerar ilusões de movimentos. 

A animação computacional mais comum hoje é em 3D, porém alguns produtores ainda 

utilizam técnicas em 2D. Temos que lembrar que, antes de mais nada, as técnicas em 3D são as 

sucessoras digitais da técnica de animação por stop motion; a figura animada é modelada no 

monitor e “vestida” com um esqueleto virtual para posteriormente serem incorporados os 

membros dos personagens, como olhos, bocas, roupas, e até dedos em casos mais detalhados, 

que são movimentadas pelo animador e finalmente obter a renderização ( processo pelo qual se 

pode obter o produto final de um processamento digital qualquer). 

Com base neste estudo foi possível perceber que a animação (ou o desejo em animar o 

inanimado) sempre existiu desde que o homem se tornou consciente do mundo em sua volta, e 

que em cada época os desenhos, animados ou não, serviram como base para algum fator, seja 

ideológico, político, publicitário, apenas para representar algo, ou para simplesmente divertir 

alguma plateia. 

Ainda assim, por mais que as técnicas tenham evoluído muito ao longo do tempo e 

principalmente nas últimas cinco décadas, o público ainda é presenteado com animações de 

diversas épocas passando em suas televisões, e também disponíveis na internet, o que deixa 

aberta a reflexão sobre a real importância da evolução da técnica e da estética no gênero para a 

audiência, já que as animações antigas ainda continuam cativando diversos públicos por suas 

narrativas. 

De modo geral, pode-se observar que para a animação ser cativante e cumprir seus 

propósitos, não importa a época da produção. O que importa, realmente, é o contexto 

apresentado. Enquanto o contexto não se perder, as animações antigas continuarão existindo e 
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cativando as pessoas – enquanto o gênero segue evoluindo para os novos, e cada vez mais 

exigentes e tecnológicos, públicos. 

Vale salientar, ainda, que no gênero animação, ao menos na animação comercial, não 

há ou houve uma negação às técnicas antigas como as que ocorreram em movimentos artísticos 

passados. Se o contexto está lá e ainda funciona, a animação se faz atual. A animação pode ser 

utilizada para qualquer proposito, seja “clássica” ou “cartoon”, e, ainda, com a evolução da 

tecnologia, ela pode ser representada com incontáveis estéticas. 

Portanto, conclui-se com este trabalho que, com a vontade e o pioneirismo de muitos 

artistas em dar movimento às suas ideias, crenças e propósitos, o gênero da animação foi criado. 

E que foi com essa mesma vontade que se manteve a evolução e o aperfeiçoamento da técnica, 

até chegarmos nas animações produzidas atualmente, cada vez mais realistas, e em 3D. 

Mesmo não se detendo em um único lugar enquanto gênero, a animação tradicional em 

2D não deve ser esquecida ou deixada de lado, pois suas técnicas e fatos históricos ainda servem 

como base para as etapas de criação de animações atuais, por mais que se tenha um alto nível 

de tecnologia computacional nas produtoras contemporâneas. 

Graças ao grande número de informações sobre animação que este estudo agrupa, ele 

serve como apanhado histórico, técnico e estético, e ainda ilustra fatos interessantes a quem 

deseja se aventurar na pesquisa sobre este gênero audiovisual. A animação não vê barreiras no 

que tange a formatos, plataformas, propósitos, conteúdos e época, podendo estar inserida em 

qualquer meio e atingindo públicos diversos, com conteúdos que vão do simples 

entretenimento, a causas e discursos complexos, sendo este um dos motivos pelos quais o 

gênero deve ser melhor compreendido por pesquisadores, docentes, pais, e profissionais de 

ramos afins.  
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