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O que O que éé uma Animauma Animaçção Grão Grááfica tradicional?fica tradicional?

AnimaAnimaçções criadas por Edward James ões criadas por Edward James MuggeridgeMuggeridge (1830(1830--1904), fot1904), fotóógrafografo
nascido na Inglaterra que foi um pioneiro do estudo dos movimentnascido na Inglaterra que foi um pioneiro do estudo dos movimentos, atuando os, atuando 
principalmente em São Francisco, CA, USA. principalmente em São Francisco, CA, USA. 

!! Em sua essência, a animaEm sua essência, a animaçção consiste no ão consiste no 
concatenamentoconcatenamento de imagens sutilmente diferentes de uma de imagens sutilmente diferentes de uma 
mesma cena, apresentadas em seqmesma cena, apresentadas em seqüüência com um ência com um 
intervalo de tempo controlado entre si, gerando a ilusão intervalo de tempo controlado entre si, gerando a ilusão 
de que hde que háá movimento.movimento.



ZoopraxiscZoopraxiscóópiopio

!! Consiste num instrumento Consiste num instrumento 
dos primdos primóórdios da animardios da animaçção,ão,
que visava facilitar a que visava facilitar a 
apresentaapresentaçção seqão seqüüencial das encial das 
imagens registradas pelo imagens registradas pelo 
fotfotóógrafo ou desenhadas. grafo ou desenhadas. 

!! Foi inventado por Foi inventado por 
MuggeridgeMuggeridge para facilitar a para facilitar a 
exposiexposiçção do seu trabalho. ão do seu trabalho. 
As apresentaAs apresentaçções atraões atraííamam
multidões e renderam muito multidões e renderam muito 
dinheiro ao seu inventor.dinheiro ao seu inventor.

!! Este sistema foi precursor Este sistema foi precursor 
da pelda pelíícula de filme.cula de filme.



O que O que éé digitalizadigitalizaçção de dados?ão de dados?

!! No passado recente, as informaNo passado recente, as informaçções eram ões eram 
armazenadas em meio analarmazenadas em meio analóógico, ou seja, em papel. gico, ou seja, em papel. 
Com o avanCom o avançço tecnolo tecnolóógico, tornougico, tornou--se possse possíívelvel
converter os dados para o formato digital, processo que converter os dados para o formato digital, processo que 
ficou conhecido por digitalizaficou conhecido por digitalizaçção de dados.ão de dados.

!! As vantagens em se trabalhar com informaAs vantagens em se trabalhar com informaçções em ões em 
meio digital podem ser identificadas em diversos meio digital podem ser identificadas em diversos 
aspectos, entre eles:aspectos, entre eles:

a)a) Facilidade de manipulaFacilidade de manipulaçção;ão;
b)b) Facilidade de reproduFacilidade de reproduçção;ão;
c)c) Facilidade de armazenamento;Facilidade de armazenamento;
d)d) Aumento da durabilidade;Aumento da durabilidade;
e)e) Aumento da qualidade.Aumento da qualidade.

Leitura Complementar: LLeitura Complementar: LÉÉVY, Pierre.VY, Pierre. CiberculturaCibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.. São Paulo: Editora 34, 1999.



O que O que éé uma Animauma Animaçção Digital?ão Digital?

!! ÉÉ uma animauma animaçção grão grááfica que utiliza dados digitais. Na fica que utiliza dados digitais. Na 
ilustrailustraçção que segue abaixo, temos um exemplo deste tipo ão que segue abaixo, temos um exemplo deste tipo 
de animade animaçção, em que toda a cena foi elaborada num ão, em que toda a cena foi elaborada num 
ambiente computacional: ambiente computacional: 

!! Todas as tTodas as téécnicascnicas
discutidas atdiscutidas atéé oo
momento para criamomento para criaççãoão
de cenas realde cenas realíísticas têm sticas têm 
validade para a criavalidade para a criaççãoão
de animade animaçções digitais. A ões digitais. A 
principal diferenprincipal diferenççaa éé aa
incorporaincorporaçção dinâmica ão dinâmica 
do movimento.do movimento.



Quais são as vantagens da AnimaQuais são as vantagens da Animaçção Digital?ão Digital?

!! Uso de modelo digital ao invUso de modelo digital ao invéés de vs de váários desenhos;rios desenhos;
!! VisualizaVisualizaççãoão multimulti--angularangular com coerência geomcom coerência geoméétrica;trica;
!! Facilidade de ajuste da duraFacilidade de ajuste da duraçção;ão;
!! Preenchimento automPreenchimento automáático de quadros intermeditico de quadros intermediáários;rios;
!! Movimentos capturados: praticidade e realismo;Movimentos capturados: praticidade e realismo;
!! Facilidades de ediFacilidades de ediçção de parâmetros gerais da cena, ão de parâmetros gerais da cena, 
como materiais e iluminacomo materiais e iluminaçção;ão;
!! UtilizaUtilizaçção de câmera simulada (perspectiva automão de câmera simulada (perspectiva automáática);tica);
!! Aproveitamento das tAproveitamento das téécnicas de cnicas de ““Engenharia ReversaEngenharia Reversa””;;
!! Aumento da qualidade visual (sombras, transparências);Aumento da qualidade visual (sombras, transparências);
!! Aumento da velocidade de produAumento da velocidade de produçção;ão;
!! Estabelecimento de relaEstabelecimento de relaçções entre partes;ões entre partes;
!! Facilidades de incorporaFacilidades de incorporaçção de cenão de cenáários existentes;rios existentes;
!! ReestilizaReestilizaççãoão (3D(3D "" CartoonCartoon, por exemplo);, por exemplo);
!! Precisão etc...Precisão etc...



Fluxograma Simplificado de TrabalhoFluxograma Simplificado de Trabalho
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Tipos de AnimaTipos de Animaççõesões

!! AnimaAnimaçção de câmera:ão de câmera: Apenas a câmera se Apenas a câmera se 
movimenta, gerando o chamado efeito movimenta, gerando o chamado efeito ““WalkWalk--throughthrough””,,
muito utilizado trabalhos que visam facilitar a muito utilizado trabalhos que visam facilitar a 
apresentaapresentaçção de um ambiente modelado, como uma casa ão de um ambiente modelado, como uma casa 
ou instalaou instalaçções industriais. Softwares não especializados ões industriais. Softwares não especializados 
(como CAD) disponibilizam somente este recurso.(como CAD) disponibilizam somente este recurso.

!! AnimaAnimaçção de objetos:ão de objetos: Apenas os objetos modelados Apenas os objetos modelados 
se movimentam. Este se movimentam. Este éé um tipo mais complexo de um tipo mais complexo de 
animaanimaçção, pois envolve o entendimento das relaão, pois envolve o entendimento das relaççõesões
entre os objetos existentes na cena, como interferências e entre os objetos existentes na cena, como interferências e 
hierarquias.hierarquias.

!! AnimaAnimaçção de luzes:ão de luzes: Neste caso, o programa desloca Neste caso, o programa desloca 
ou muda as propriedades das luzes.ou muda as propriedades das luzes.



Tipos de AnimaTipos de Animaççõesões

!! AnimaAnimaçção de materiais:ão de materiais: As propriedades dos As propriedades dos 
materiais são alteradas dinamicamente, incluindo o materiais são alteradas dinamicamente, incluindo o 
mapeamento, gerando efeitos grmapeamento, gerando efeitos grááficos.ficos.

!! AnimaAnimaçção mista:ão mista: Como o prComo o próóprio nome diz, mistura prio nome diz, mistura 
diversos tipos de animadiversos tipos de animaçções para obter um resultado final ões para obter um resultado final 
de alta complexidade.de alta complexidade.



Exemplo de AnimaExemplo de Animaçção de Câmeraão de Câmera



Exemplo de AnimaExemplo de Animaçção de Luzesão de Luzes



Exemplo de AnimaExemplo de Animaçção de Materiaisão de Materiais



Exemplo de AnimaExemplo de Animaçção de Objetosão de Objetos



FramesFrames (Quadros)(Quadros)

!! Como jComo jáá foi dito, a animafoi dito, a animaççãoão éé uma sequma seqüüência de quadros ência de quadros 
que dque dáá a ilusão do movimento. Dependendo da ta ilusão do movimento. Dependendo da téécnica de cnica de 
animaanimaçção utilizada, podem ser adotados ão utilizada, podem ser adotados ““quadrosquadros--chavechave””,,
que são as principais posique são as principais posiçções indicativas das aões indicativas das açções. Em ões. Em 
geral, os programas permitem que estes quadros recebam geral, os programas permitem que estes quadros recebam 
nomes para identificar de forma mais clara a sua funnomes para identificar de forma mais clara a sua funççãoão
dentro da animadentro da animaçção.ão.



FPS:FPS: FramesFrames perper SecondSecond

!! FPSFPS éé a medida de cadência de uma animaa medida de cadência de uma animaçção, ela indica ão, ela indica 
a quantidade de quadros apresentados por segundo. Em a quantidade de quadros apresentados por segundo. Em 
inglês tambinglês tambéém existe o termo m existe o termo ““Frame RateFrame Rate””, que , que éé bastantebastante
usual como sinônimo. O sistema de vusual como sinônimo. O sistema de víídeo NTSC utiliza 30 deo NTSC utiliza 30 
fpsfps, enquanto o sistema PAL adota 25 , enquanto o sistema PAL adota 25 framesframes. O cinema . O cinema 
utiliza 24 utiliza 24 framesframes, por isso , por isso éé mais fmais fáácil perceber cil perceber ““piscadaspiscadas””
quando assistimos um filme.quando assistimos um filme.

!! Este parâmetro tem relaEste parâmetro tem relaçção direta com a percepão direta com a percepçção da ão da 
retina do olho humano para que o efeito da ilusão seja bem retina do olho humano para que o efeito da ilusão seja bem 
sucedido. Segundo estudo realizado em 1999 por sucedido. Segundo estudo realizado em 1999 por AkenineAkenine--
MMüüllerller ee HainesHaines, são necess, são necessáárias no mrias no míínimo 30 nimo 30 fpsfps para que para que 
a captaa captaçção do olho humano tenha a sensaão do olho humano tenha a sensaçção de uma ão de uma 
animaanimaçção com boa qualidade.ão com boa qualidade.

AkenineAkenine""MMüüllerller,!T.;!,!T.;!HainesHaines,!E.!Real,!E.!Real""Time!Time!RenderingRendering.!AK!.!AK!PetersPeters,!,!LtdLtd.,!.,!WellesleyWellesley,!MA,!USA,!,!MA,!USA,!

1999.1999.



Exemplo de AnimaExemplo de Animaçção por Câmeraão por Câmera

!! O AutoCAD permite a criaO AutoCAD permite a criaçção de caminhos de referência ão de caminhos de referência 
para animapara animaçção de câmeras sobre uma cena. A tela que ão de câmeras sobre uma cena. A tela que 
segue, do comando segue, do comando ANIPATHANIPATH, permite configurar parâmetros , permite configurar parâmetros 
gerais, como o ngerais, como o núúmero de mero de framesframes por segundo, npor segundo, núúmero total mero total 
dede framesframes ou duraou duraçção desejada para a animaão desejada para a animaçção.ão.

!! Ainda neste comando, Ainda neste comando, 
podem ser configurados podem ser configurados 
o estilo visual de o estilo visual de 
apresentaapresentaçção e o ão e o 
formato/tamanho do formato/tamanho do 
vvíídeo gerado.deo gerado.

!! O recurso O recurso éé bastantebastante
limitado, jlimitado, jáá que não que não éé oo
foco das aplicafoco das aplicaçções.ões.



Mensagens SubliminaresMensagens Subliminares

!! Resumidamente, as mensagens subliminares são Resumidamente, as mensagens subliminares são 
aquelas que não são perceptaquelas que não são perceptííveis conscientemente, sendo veis conscientemente, sendo 
diretamente absorvidas pelo subconsciente.diretamente absorvidas pelo subconsciente.
!! A inserA inserçção de mensagens comerciais ou com qualquer ão de mensagens comerciais ou com qualquer 
outra finalidade num filme pode ser feita entre quadros, sem outra finalidade num filme pode ser feita entre quadros, sem 
que o espectador tenha consciência. Ocorre, porque o espectador tenha consciência. Ocorre, poréém, um m, um 
efeito subconsciente, que dificulta o julgamento do teor da efeito subconsciente, que dificulta o julgamento do teor da 
mensagem. Esta mensagem. Esta éé uma modalidade de mensagem uma modalidade de mensagem 
subliminar.subliminar.
!! Por exemplo, se em alguns momentos de um filme forem Por exemplo, se em alguns momentos de um filme forem 
inseridos quadros isolados com mensagens de propaganda inseridos quadros isolados com mensagens de propaganda 
de um refrigerante, o subconsciente do espectador poderde um refrigerante, o subconsciente do espectador poderáá
ficar sugestionado a ficar sugestionado a consumconsumíí--lolo, sem que tenha a , sem que tenha a 
oportunidade de julgar conscientemente a real necessidade oportunidade de julgar conscientemente a real necessidade 
de fazer aquilo.de fazer aquilo.



Mensagens SubliminaresMensagens Subliminares

!! ÉÉ necessnecessáário ter cautela para não imaginar teorias rio ter cautela para não imaginar teorias 
conspiratconspiratóórias, jrias, jáá que muitas afirmaque muitas afirmaçções com relaões com relaççãoão ààss
mensagens subliminares são bastante exageradas.mensagens subliminares são bastante exageradas.



AnimaAnimaçção de ão de 

PersonagensPersonagens



PrincPrincíípios da Animapios da Animaçção de Personagensão de Personagens

TimingTiming

O tempo de execuO tempo de execuçção do movimento pode passar a ão do movimento pode passar a 
impressão de realismo ou artificialidade, pois, mesmo impressão de realismo ou artificialidade, pois, mesmo 
intuitivamente, as pessoas têm uma previsão mental de intuitivamente, as pessoas têm uma previsão mental de 
como seria aquele movimento na realidade e estabelecem como seria aquele movimento na realidade e estabelecem 
automaticamente uma sautomaticamente uma séérie de compararie de comparaçções para julgar a ões para julgar a 
qualidade do resultado obtido pelo animador. No exemplo qualidade do resultado obtido pelo animador. No exemplo 
que segue, a forma com que uma bola pula muda que segue, a forma com que uma bola pula muda 
completamente a sensacompletamente a sensaçção de peso que se tem ao ver a ão de peso que se tem ao ver a 
animaanimaçção em execuão em execuçção.ão.

Fonte:Fonte: http://www.rizawerks.com/how/12principles/12http://www.rizawerks.com/how/12principles/12%20principles.%20principles.htmhtm



PrincPrincíípios da Animapios da Animaçção de Personagensão de Personagens

Qual das bolas acima Qual das bolas acima éé a mais pesada?a mais pesada?

Se!a!bola!fosse!Se!a!bola!fosse!renderizadarenderizada em!repouso,!o!em!repouso,!o!úúnico!recurso!para!nico!recurso!para!

identificar!o!seu!material!seria!a!aparência,!mas!como!encontraidentificar!o!seu!material!seria!a!aparência,!mas!como!encontra""

se!em!movimento,!o!timing!se!em!movimento,!o!timing!éé uma!informauma!informaçção!extremamente!ão!extremamente!

importante!na!percepimportante!na!percepçção!do!espectador.ão!do!espectador.



NormalmenteNormalmente
usamusam--se curvas se curvas 
para controlar para controlar 
velocidadesvelocidades
varivariááveis. Cada veis. Cada 
software oferece software oferece 
interfacesinterfaces
diferentes para a diferentes para a 
obtenobtençção do ão do 
mesmo resultado.mesmo resultado.

Fonte: http://www.animationphysics.com/

PrincPrincíípios da Animapios da Animaçção de Personagensão de Personagens



PrincPrincíípios da Animapios da Animaçção de Personagensão de Personagens

AceleraAceleraçção e Frenagem (ão e Frenagem (SlowSlow In e In e SlowSlow OutOut))

Este princEste princíípio considera a importância da inpio considera a importância da inéércia no rcia no 
planejamento de um movimento. Isto significa que, se um planejamento de um movimento. Isto significa que, se um 
corpo estcorpo estáá numa determinada posinuma determinada posiçção, ele não deve ão, ele não deve 
simplesmente iniciar um movimento abruptamente, simplesmente iniciar um movimento abruptamente, 
desenvolvendo a velocidade final. O mesmo vale para os desenvolvendo a velocidade final. O mesmo vale para os 
objetos que estão parando, isto deve ocorrer suavemente, objetos que estão parando, isto deve ocorrer suavemente, 
simulando a perda de energia cinsimulando a perda de energia cinéética, que se converte tica, que se converte 
novamente em energia potencial ou de outro tipo.novamente em energia potencial ou de outro tipo.

Outras!Fontes!das!InformaOutras!Fontes!das!Informaççõesões

http://www.slideshare.net/barao/movimentaohttp://www.slideshare.net/barao/movimentao

http://translated.dexigner.com/pt/digital/newshttp://translated.dexigner.com/pt/digital/news""g3162.htmlg3162.html



PrincPrincíípios da Animapios da Animaçção de Personagensão de Personagens

Movimento SuaveMovimento Suave Movimento AbruptoMovimento Abrupto

Um!exemplo:!Ao!criar!uma!animaUm!exemplo:!Ao!criar!uma!animaçção!de!um!veão!de!um!veíículo!percorrendo!culo!percorrendo!

as!ruas!de!um!bairro,!ele!deve!desacelerar!quando!se!aproximar!as!ruas!de!um!bairro,!ele!deve!desacelerar!quando!se!aproximar!

de!uma!esquina!para!que!possa!fazer!a!curva.!Passada!a!curva,!de!uma!esquina!para!que!possa!fazer!a!curva.!Passada!a!curva,!

ocorrerocorreráá nova!aceleranova!aceleraçção!para!retomada!da!velocidade!normal.ão!para!retomada!da!velocidade!normal.



PrincPrincíípios da Animapios da Animaçção de Personagensão de Personagens

Movimentos em ArcosMovimentos em Arcos

Os movimentos naturais em geral Os movimentos naturais em geral 
não são uniformes, retos e precisos. não são uniformes, retos e precisos. 
Este tipo de movimento Este tipo de movimento éé robrobóótico.tico.
Na natureza, tais movimentos Na natureza, tais movimentos 
ocorrem em arcos suaves. ocorrem em arcos suaves. 

Movimento em ArcosMovimento em Arcos

Movimento Reto e PrecisoMovimento Reto e Preciso



PrincPrincíípios da Animapios da Animaçção de Personagensão de Personagens

FollowFollow ThroughThrough ee OverlappingOverlapping

Quando hQuando háá um conjunto de partes conectadas, como no um conjunto de partes conectadas, como no 
caso do corpo humano, a interrupcaso do corpo humano, a interrupçção do movimento não ão do movimento não 
ocorre de maneira uniforme. Hocorre de maneira uniforme. Háá um evento de parada, mas um evento de parada, mas 
cada uma das partes interrompe o seu movimento num cada uma das partes interrompe o seu movimento num 
tempo diferente, como mostram estas animatempo diferente, como mostram estas animaçções:ões:

InterrupInterrupçção Natural do Movimentoão Natural do Movimento InterrupInterrupçção Artificial do Movimentoão Artificial do Movimento



PrincPrincíípios da Animapios da Animaçção de Personagensão de Personagens

ÉÉ preciso observar que a preciso observar que a 
animaanimaçção deve conter ão deve conter 
diversos movimentos aldiversos movimentos aléémm
do principal. Por exemplo, do principal. Por exemplo, 
mesmo que a intenmesmo que a intençção seja ão seja 
mostrar um jogador de mostrar um jogador de 
futebol chutando uma bola futebol chutando uma bola 
para o gol, não deve ocorrer para o gol, não deve ocorrer 
somente o movimento das somente o movimento das 
pernas e ppernas e péés, mas tambs, mas tambéémm
da cabeda cabeçça, braa, braçços, ombros, os, ombros, 
cabeloscabelos etcetc, como ocorre na , como ocorre na 
vida real.vida real.

Considerar as AConsiderar as Açções Secundões Secundááriasrias



PrincPrincíípios da Animapios da Animaçção de Personagensão de Personagens

Os objetos sofrem Os objetos sofrem 
deformadeformaçções quando se ões quando se 
movimentam ou entram em movimentam ou entram em 
choque com algum choque com algum 
obstobstááculo. Por exemplo, culo. Por exemplo, 
uma bola de futebol, uma bola de futebol, 
quando recebe um chute, quando recebe um chute, 
ficafica ““amassadaamassada”” por um por um 
instante, enquanto a instante, enquanto a 
energia se transfere para energia se transfere para 
gerar movimento. Isto gerar movimento. Isto 
tambtambéém colabora para a m colabora para a 
caracterizacaracterizaçção do material.ão do material.

DeformaDeformaçções (ões (SquashSquash && StretchStretch))



PrincPrincíípios da Animapios da Animaçção de Personagensão de Personagens

Para animaPara animaçções do tipo ões do tipo 
cartooncartoon,, éé muito importante muito importante 
exagerar os movimentos para exagerar os movimentos para 
que o resultado final fique que o resultado final fique 
mais compatmais compatíível com a vel com a 
proposta. Sem isto, você pode proposta. Sem isto, você pode 
correr o risco de fazer um correr o risco de fazer um 
trabalho sem gratrabalho sem graçça, que fique a, que fique 
no meio do caminho entre o no meio do caminho entre o 
real e o imaginreal e o imagináário. Este item rio. Este item 
possui relapossui relaçção direta com a ão direta com a 
personalidade do personagem.personalidade do personagem.

ExageroExagero ExageradoExagerado

NormalNormal



PrincPrincíípios da Animapios da Animaçção de Personagensão de Personagens

StraightStraight AheadAhead éé uma tuma téécnica que consiste na observacnica que consiste na observaççãoão
detalhada quadro a quadro da animadetalhada quadro a quadro da animaçção, verificando ão, verificando 
detalhes e ajustando tudo para obter o resultado com a detalhes e ajustando tudo para obter o resultado com a 
melhor qualidade possmelhor qualidade possíível. Ela tem um grande problema vel. Ela tem um grande problema 
prpráático quando são necesstico quando são necessáários ajustes de tempo, por rios ajustes de tempo, por 
exemplo, o que pode ficar impraticexemplo, o que pode ficar impraticáável.vel.

Pose to PosePose to Pose éé uma forma alternativa, que consiste em uma forma alternativa, que consiste em 
determinar alguns quadrosdeterminar alguns quadros--chave e fazer com que eles chave e fazer com que eles 
tenham a essência da animatenham a essência da animaçção. Os quadros ão. Os quadros 
intermediintermediáários, neste caso, são rios, neste caso, são úúteis apenas para completar teis apenas para completar 
o movimento de forma suave. Eventuais ajustes se tornam o movimento de forma suave. Eventuais ajustes se tornam 
muito mais simples e não interferem na continuidade.muito mais simples e não interferem na continuidade.

StraightStraight AheadAhead e Pose to Posee Pose to Pose



PrincPrincíípios da Animapios da Animaçção de Personagens: ão de Personagens: StoryboardStoryboard



PrincPrincíípios da Animapios da Animaçção de Personagens: ão de Personagens: StoryboardStoryboard



PrincPrincíípios da Animapios da Animaçção de Personagensão de Personagens

Basicamente consiste em Basicamente consiste em 
apresentar os movimentos apresentar os movimentos 
de preparade preparaçção do ão do 
personagem, deixando personagem, deixando 
claro a quem visualiza a claro a quem visualiza a 
animaanimaçção o que ão o que 
aconteceraconteceráá a seguir. a seguir. 
ContraContraçções musculares, ões musculares, 
agachamentos para obter agachamentos para obter 
impulso e outros sinais impulso e outros sinais 
podem tornar a apodem tornar a açção mais ão mais 
dramdramáática e interessante.tica e interessante.

AntecipaAntecipaççãoão
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Consiste em observar a forma Consiste em observar a forma 
com que o personagem se com que o personagem se 
posiciona no posiciona no ““palcopalco”” queque éé aa
cena, atraindo as atencena, atraindo as atenççõesões
para si e, conseqpara si e, conseqüüentemente,entemente,
desviandodesviando--a das aa das aççõesões
secundsecundáárias. Ele deve deixar rias. Ele deve deixar 
claro o que estclaro o que estáá fazendo em fazendo em 
cada momento para ser o cada momento para ser o 
centro das atencentro das atençções e, para ões e, para 
isto, o posicionamento das isto, o posicionamento das 
câmerascâmeras éé de fundamental de fundamental 
importância.importância.

Posicionamento em Cena (Posicionamento em Cena (StagingStaging))

EsteEste éé um exemplo de uma situaum exemplo de uma situaççãoão
complexa, em que existem muitas complexa, em que existem muitas 
informainformaçções visuais concorrendo pela ões visuais concorrendo pela 
atenatençção do espectador. Neste tipo de ão do espectador. Neste tipo de 
condicondiçção,ão, éé imprescindimprescindíível que o vel que o 
personagem esteja bem posicionado.personagem esteja bem posicionado.
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A observação do 
contorno é uma técnica 
que possibilita entender 

com mais clareza a 
dificuldade ou facilidade 

de compreensão da 
ação do personagem.
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Um personagem deve ter sua Um personagem deve ter sua 
personalidade extremamente bem personalidade extremamente bem 
definida para que possa despertar definida para que possa despertar 
sentimentos em quem estsentimentos em quem estáá
assistindoassistindo àà animaanimaçção, quer seja ão, quer seja 
de empatia ou antipatia. Quando de empatia ou antipatia. Quando 
todos os personagens reagem de todos os personagens reagem de 
forma muito semelhante forma muito semelhante ààss
situasituaçções, ocorre uma perda ões, ocorre uma perda 
considerconsideráável no realismo e a vel no realismo e a 
animaanimaçção se torna burocrão se torna burocráática.tica.

PersonalidadePersonalidade

A mesma aA mesma açção com estados ão com estados 
de espde espíírito diferentes.rito diferentes.
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O conjunto dos 11 princO conjunto dos 11 princíípios citados anteriormente, em pios citados anteriormente, em 
especial a personalidade, um bom script e pequenos especial a personalidade, um bom script e pequenos 
detalhes que diferenciem e gerem empatia podem conferir detalhes que diferenciem e gerem empatia podem conferir 
um carisma diferenciado ao personagem, tornandoum carisma diferenciado ao personagem, tornando--oo
extremamente atraente extremamente atraente ààqueles que estejam visualizando a queles que estejam visualizando a 
animaanimaçção. Não existe uma fão. Não existe uma fóórmula para que um rmula para que um 
personagem tenha esta qualidade, mas algum tempo de personagem tenha esta qualidade, mas algum tempo de 
experiência com animaexperiência com animaçção e muita observaão e muita observaçção de trabalhos ão de trabalhos 
realizados por outros profissionais podem fazer com que o realizados por outros profissionais podem fazer com que o 
animador desenvolva a habilidade de criar animador desenvolva a habilidade de criar ““seresseres”” úúnicos,nicos,
que despertem sentimentos igualmente que despertem sentimentos igualmente úúnicos.nicos.

Carisma (Carisma (AppealAppeal))
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Não existe simetria perfeita na natureza, portanto Não existe simetria perfeita na natureza, portanto éé umauma
boa idboa idééia procurar sempre deixar o personagem com uma ia procurar sempre deixar o personagem com uma 
postura levemente irregular, o que certamente darpostura levemente irregular, o que certamente daráá umauma
aparência mais orgânica e interessante.aparência mais orgânica e interessante.

AssimetriaAssimetria
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Quase sempre Quase sempre éé posspossíível detectar nos personagens uma vel detectar nos personagens uma 
curva indicando a linha prevista para a acurva indicando a linha prevista para a açção. Isto tem ão. Isto tem 
relarelaçção com a necessidade do cão com a necessidade do céérebro humano em prever rebro humano em prever 
qual serqual seráá a seqa seqüüência do movimento e ter confirmada a sua ência do movimento e ter confirmada a sua 
expectativa.expectativa.

Linha de ALinha de Aççãoão
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Para se manter em equilPara se manter em equilííbrio, o ser humano precisa brio, o ser humano precisa 
compensar a inclinacompensar a inclinaçção do corpo a depender do movimento ão do corpo a depender do movimento 
que estque estáá sendo executado. Deste modo, um personagem sendo executado. Deste modo, um personagem 
tambtambéém deve seguir este preceito para não parecer artificial m deve seguir este preceito para não parecer artificial 
demais aos olhos do pdemais aos olhos do púúblico.blico.

EquilEquilííbriobrio
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Os olhos devem sempre acompanhar ou mesmo antecipar Os olhos devem sempre acompanhar ou mesmo antecipar 
as aas açções seguintes. Devem tambões seguintes. Devem tambéém piscar com uma m piscar com uma 
freqfreqüüência razoência razoáável e ficar semivel e ficar semi--abertos ou arregalados abertos ou arregalados 
dependendo da expressão desejada. Experimente criar um dependendo da expressão desejada. Experimente criar um 
personagem sem olhos e veja como personagem sem olhos e veja como éé difdifíícil colocar cil colocar 
expressões com eficiência.expressões com eficiência.

Cuidados com os OlhosCuidados com os Olhos


