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Parece que sabemos quando “tocar o coração”. Outros já atingiram o 

intelecto, nós podemos atingir emocionalmente. Aqueles que apelam ao 

intelecto só dialogam com um grupo muito limitado. A verdade por trás 

disso é: estamos no negócio cinematográfico, só que os desenhamos (os 

personagens) em vez de fotografá-los. 

 

Walt Disney, The Illusion of Life, p. 119. Tradução livre. 



 
 

RESUMO 

  

A pesquisa busca explorar o desenvolvimento de personagens nos filmes da Pixar 

Animation Studios. Nas últimas décadas, a empresa estabeleceu novos padrões para a indústria 

de animação, revolucionando o modo de produção de filmes animados. Foi pioneira ao lançar 

o primeiro longa-metragem animado em computação gráfica, Toy Story, em 1995. A animação 

por computador é hoje lugar-comum entre os grandes estúdios estadunidenses. O maior 

destaque da Pixar, porém, não provém de especificidades técnicas e sim de sua primazia 

artística. Além de visuais deslumbrantes, a casa demonstra enorme desenvoltura em 

desenvolver tramas profundas e tocantes que são protagonizadas por personagens muitas vezes 

falhos e facilmente relacionáveis com o público. A capacidade da empresa em cativar o 

espectador é tamanha que acabou levando a Walt Disney Company a adquiri-la em 2006.  O 

trabalho analisa a trajetória do estúdio a partir de um apanhado geral de seus filmes, desde seu 

primeiro curta em 1984 até os lançamentos de 2016, se concentrando nas duas bases da 

concepção do personagem animado: sua composição visual e seu desenvolvimento dentro da 

trama. A partir da análise da estruturação tradicional de roteiro dos filmes da Walt Disney 

Animation, a pesquisa pontua o que a Pixar segue e no que ela se difere nessa tradição. Por fim, 

o trabalho irá cruzar as informações levantadas em busca de uma delineação das técnicas 

utilizadas pelo estúdio para criar personagens únicos e cativantes. 

 

Palavras-chave: Animação; Pixar; Walt Disney; narrativa; design de personagens; 

empatia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research tries to explore character development in Pixar Animation Studios films. 

In the past decades, the company stablished new standards for the animation industry, 

revolutionizing the way animated movies are produced. It was pioneer by releasing the first 

fully-animated feature film using computer-generated imagery, Toy Story, in 1995. Nowadays 

the use of CGI is usual in any big budget animation movie in the US. Pixar’s films’ most 

distinguishable quality, however, does not come from technical aspects; it comes from the 

artistic excellence. Beyond astounding imagery, the studio displays an enormous ability to 

develop profound and touching plots starred by characters that, most of the times, are flawed 

and easily get related to the public. The studio’s capacity in captivate the audience is so big that 

it took the Walt Disney Company to acquire Pixar in 2006.  This monograph will analyze the 

studio’s trajectory, as such as a summary of its movies since the first short-film up to the 

releases of 2016, focusing in two bases of animated characters’ conception, visual composition 

and its development into the plot. From the analysis of the traditional Walt Disney Animation's 

screenplay structure, the research points out what Pixar follows, and in what it differs from that 

tradition. Finally, this work will cross the information raised in search of an explanation of the 

techniques used by the studio to create unique and captivating characters. 

   

Keywords: Animation; Pixar; Walt Disney; storytelling; character design; empathy. 
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INTRODUÇÃO 

  

Dentre as mais diversas subsidiárias que compõem a Walt Disney Company, uma das 

que mais se destacam é a Pixar Animation Studios. Apesar de ser uma empresa originalmente 

independente, a qual a Disney apenas financiava e distribuía seus filmes, a Pixar tem uma longa 

relação com o tradicional estúdio. Seus principais diretores estudaram na CalArts (California 

Institute of the Arts), co-fundada pelo próprio Walt Disney. Muitos membros da sua equipe 

criativa original migraram de uma empresa para a outra entre os anos 1980 e 1990. A Pixar, no 

entanto, foi um sopro de ar fresco para a animação estadunidense. Trouxe histórias arrojadas e 

personagens complexos de uma maneira que não era comum no cinema de animação, em uma 

época em que até a sua própria distribuidora, a líder mundial no segmento de cinema de 

animação, tinha dificuldades em lançar um sucesso.     

Logo no seu primeiro filme de longa-metragem, Toy Story (1995), o estúdio conquistou 

projeção mundial entrando para a História como produtora do primeiro filme totalmente 

animado por computação gráfica1. Ao longo dos anos, desenvolveu diversos projetos aclamados 

por crítica e público. Acabou estabelecendo a animação 3D como uma espécie de padrão para 

cinema, chegando ao ponto de ser muito raro hoje em dia um grande estúdio nos Estados Unidos 

lançar um longa-metragem em animação tradicional.  

Apesar de despontar na frente com avanços em computação gráfica desde sua criação 

como uma divisão da Lucasfilm, o que torna a Pixar única não tem a ver puramente com o seu 

ferramental técnico, mas com a capacidade que a casa tem para criar personagens cativantes e 

histórias que tocam profundamente tanto adultos quanto crianças. Histórias que continuam 

relevantes e emocionantes com o passar dos anos. Analisando o trabalho da empresa com filmes 

de longa-metragem, podemos perceber que a companhia segue um padrão de desenvolvimento, 

tanto no visual quanto na construção narrativa. No entanto, a adoção de tal padrão não impede 

a criação de obras únicas, que se destacam individualmente e falam ao coração do público. 

Mesmo seus filmes menos aclamados ainda são boas peças de entretenimento, devido ao alto 

padrão de qualidade imposto pela própria equipe em todos os seus projetos. Dentre os títulos 

mais famosos podemos citar o próprio Toy Story, Procurando Nemo (2003), Os Incríveis (2004) 

e Divertida Mente (2015) entre tantos outros filmes que atingem diferentes públicos.  

Devido aos diferentes níveis de humor (não só comédia, mas uma gama completa de 

sentimentos), profundidade nos personagens e uma plasticidade visual cuidadosamente pensada 

                                                           
1 Rivalizando com o brasileiro Cassiopéia de 1996. Mais detalhes sobre o assunto na página 19. 
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para cada um dos filmes, o estúdio consegue agradar o maior grupo demográfico possível, 

entretendo não só o público infantil, mas também o adulto, representando o melhor do “cinema 

família” dos últimos anos. A base de fãs da Pixar só aumenta, uma vez que aqueles que se 

encantavam há vinte anos com suas primeiras obras continuam a ter carinho pelos filmes, 

enquanto mais e mais crianças vão sendo introduzidas a eles. Em longo prazo, o investimento 

no desenvolvimento de trama e personagens se mostra rentável, pois os títulos, marcas e nomes 

relacionados aos filmes continuam vivos na lembrança do público, para serem explorados em 

produtos derivados como séries de televisão, brinquedos e atrações temáticas, mesmo anos após 

a estreia no cinema. 

 A monografia pretende traçar quais são, de fato, os recursos utilizados pela Pixar para 

manter a alta qualidade de suas produções, criar personagens únicos e histórias cativantes, 

através da investigação da lógica criativa seguida nos seus projetos. O trabalho será divido em 

três partes: A primeira parte apresenta um levantamento histórico do estúdio, ressaltando tanto 

os seus momentos mais importantes quanto as pessoas-chave que transformaram a companhia 

desde sua criação até sua aquisição pela Walt Disney Company. A segunda parte é voltada para 

design de personagens, o porquê de uma empresa que constantemente cria inovações em 

fotorrealismo optar sempre por personagens estilizados e qual é a vantagem de tal opção.  A 

terceira parte trata do desenvolvimento narrativo. A partir da análise da estruturação tradicional 

da Walt Disney Animation, a pesquisa pontua o que a Pixar segue e no que ela se difere nessa 

tradição, tanto no desenvolvimento da trama e dos personagens quanto na definição da temática 

dos filmes. Por fim, o trabalho cruza as informações levantadas em busca de uma explicitação 

das técnicas utilizadas pelo estúdio para criar personagens únicos e cativantes.   
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1. O QUE É A PIXAR? 

 

Em julho de 1979, Edwin Catmull iniciava na função de chefe do recém-criado 

departamento de computação gráfica da Lucasfilm. Após o sucesso do Guerra nas Estrelas 

original (1977 – Atualmente conhecido como: Star Wars – Episódio IV – Uma Nova 

Esperança), George Lucas arrecadara um bom dinheiro, o qual reinvestira em sua companhia, 

responsável pelos efeitos visuais revolucionários de Star Wars. Ele buscava maneiras de 

simplificar os árduos processos de edição de filme, som e composição de cena, que até então 

eram analógicos. 

Doutor em ciências da computação pela University of Utah, Catmull tinha uma vasta 

experiência em pesquisa com computação gráfica. Em favor da Lucasfilm, ele largara o posto 

de gerente de pesquisas no New York Institute of Technology (NYIT). Lá, ele e sua equipe 

desenvolviam tecnologias para produção de um longa-metragem que fosse completamente 

animado através de computadores, sendo subsidiados pelo fundador do instituto, Alexander 

Schure. Apesar de excêntrico, Schure já tinha a visão de que o futuro do mercado de animação 

estaria na computação gráfica. Em outra área do campus ele formou uma equipe de animação 

tradicional, com a qual debutou sua carreira como diretor no filme Tubby the Tuba (1975). O 

desenho animado apresentava várias falhas técnicas, além de ser pouco cativante. Após Tubby, 

Ed Catmull começou a pensar que talvez o NYIT não fosse o lugar ideal para se fazer um bom 

filme, chegando a procurar outras empresas que pudessem estar interessadas em sua equipe. O 

fortuito convite da Lucasfilm foi a solução para sua busca. Após ele ser contratado, foi aos 

poucos recrutando os antigos colegas sob o teto de George Lucas. 

Apesar de ter, provavelmente, a mais gabaritada equipe de animação computadorizada 

da época, não havia grande demanda da Lucasfilm por esse serviço. A primeira vez que a 

empresa a usou em um filme foi em Jornada nas Estrelas II – A Ira de Khan (1982), no qual 

apresenta-se a simulação do “Dispositivo Gênesis”. A animação mostra um míssil que 

“fecunda” um planeta deserto transformando-o em verdejante, se assemelhando à Terra. Na 

época a definição da imagem não se equiparava à do cinema, e por isso no filme ela aparece 

através da tela de um monitor. Posteriormente, o departamento de computação criou um 

holograma em O Retorno de Jedi (1983), terceiro capítulo da franquia Guerra nas Estrelas, 

representando a lua florestal de Endor e a segunda Estrela da Morte orbitando-a.  

Após o falecimento de Walt Disney em 1966, seus estúdios de animação entram em uma 

crise criativa, deixaram seu perfil inovador e arrojado de lado. Os executivos e diretores viviam 
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se perguntando o que Walt faria. O resultado foi sensível nas bilheterias durante as décadas 

seguintes. Em 1983, um jovem animador da Disney, entusiasta da computação gráfica, chamado 

John Lasseter chegou a procurar a Lucasfilm para a produção de uma adaptação do livro The 

Brave Little Toaster, de Thomas Disch, um filme cujos cenários fossem gerados por 

computador e os personagens fossem criados em animação tradicional (Lasseter chegou a 

dirigir um teste de animação usando essas técnicas baseado no livro Onde Vivem os Monstros 

de Maurice Sendak). Seu projeto, no entanto, não foi levado para a frente. A Disney não só 

negou o uso de CG, como demitiu Lasseter. O estúdio, no entanto, usaria uma técnica similar 

em As Peripécias do Ratinho Detetive (1986), na cena em que Basil e Ratigan duelam sobre as 

engrenagens em movimento do Big Ben (sem a colaboração de Lasseter). O grupo de Ed 

Catmull estava desenvolvendo um curta na época, e assim que souberam do desligamento de 

Lasseter contrataram-no na função de “designer de interfaces”, temendo que a contratação de 

um animador não fosse do agrado de George Lucas e seus executivos. Em 1984, lançam As 

aventuras de André e Wally B., sendo essa, a primeira vez em que as técnicas de animação 

tradicional, desenvolvida ao longo de décadas na Disney, foram adaptadas para um filme de 

CG. 

 

 

Wally B. e André 

 

Naquela época, George Lucas enfrentava um dispendioso processo de divórcio, e 

precisava maximizar os ganhos com a sua empresa. Ele sequer queria produzir animações. 

Lucas queria desenvolver ferramentas para a produção de filmes de captação direta. Para os 

executivos da Lucasfilm o computador que foi montado para a produção de André e Wally B. 

seria a resposta para o retorno do investimento: alguma empresa compraria a divisão e 

produziria o computador em massa para vendê-lo a quem trabalhasse com imagens de alta 

resolução. A máquina foi chamada de Pixar Image Computer; o nome Pixar emula a terminação 
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de verbos no infinitivo em espanhol, como se fosse o ato de criar imagens (pictures em inglês). 

Foi solicitado a Catmull que ele encontrasse um comprador para a divisão. 

Steve Jobs, fundador da Apple e magnata do Vale do Silício era conhecido não só por 

ser um criador visionário e perfeccionista, mas também pelo seu temperamento explosivo e por 

ser uma pessoa difícil para se trabalhar junto. No dia 31 de maio de 1985, John Sculley, então 

CEO da Apple, reduz as funções de Jobs de vice-presidente executivo e gerente geral da divisão 

Macintosh para presidente do conselho, um cargo simbólico. Jobs abriu mão do cargo em 17 

de setembro, cortando praticamente seus últimos laços com a empresa (mantendo apenas suas 

ações) e levando consigo alguns empregados, com os quais fundou uma nova empresa de 

tecnologia, a Next. Jobs estava à procura de novos negócios para se reinventar, e desde seu 

rebaixamento ele mantinha contato com a Lucasfilm, interessado na divisão gráfica (PRICE, 

2009, p. 57-63).   

Em 3 de fevereiro de 1986 Steve Jobs adquiriu a Pixar Inc. por US$ 5 milhões. Logo, 

os Pixar Image Computers (ou PICs) começaram a ser produzidos. As máquinas eram 

endereçadas a campos profissionais que trabalhavam com grandes imagens e tinham dinheiro 

para investir no equipamento, como radiologia, pesquisa científica, exploração de petróleo e 

defesa, etc. Naquela época o departamento de animação não gerava qualquer receita, 

funcionando sob a justificativa de que os filmes eram uma demonstração do que os PICs seriam 

capazes de gerar, sendo uma ferramenta de promoção da empresa (Idem, p. 63, 76-78). 

Em agosto de 1986 a Pixar lançaria na SIGGRAPH, o fórum de profissionais e 

interessados em computação gráfica, seu primeiro curta como empresa independente: Luxo Jr. 

Justificado como um teste de sombreamento automático do software de renderização, o filme 

conta a história de uma pequena luminária brincando com uma bola, sendo observada por uma 

luminária maior.  A luminária pequena tem suas proporções alteradas para parecer uma criança, 

com a “cabeça” relativamente maior que o “corpo”, diferente da luminária maior, que aparenta 

ter proporções adultas, em comparativo. Por razões orçamentárias e de cronograma, o cenário 

consiste numa simulação de piso de madeira e um fundo preto, e toda a narrativa acontece sob 

o olhar de uma câmera fixa. A ação recorre às técnicas clássicas de animação para transmitir 

sentimentos. Ironicamente, nem um fotograma do filme foi renderado em um PIC, um segredo 

guardado pela equipe de marketing da Pixar na época. 

Luxo Jr. teve uma ótima recepção na sua noite de estreia. Logo após a exibição Jim 

Blinn, um dos pioneiros na área de computação gráfica, na época trabalhando na Jet Propulsion 

Laboratory, se aproxima de John Lasseter, diretor do curta, para fazer uma pergunta. Lasseter 

tinha certeza de seria alguma questão técnica sobre o software a qual ele mesmo não saberia 
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responder direito. No entanto, Blinn perguntou: – “A lâmpada grande era a mãe ou o pai? ” 

Lasseter respondeu que era um pai, mas baseado na mãe dele. Segundo o diretor, “naquele 

momento percebi que Luxo Jr. fez uma coisa que nenhum outro curta de computação gráfica 

tinha feito antes: A coisa mais interessante para o público era a história e os personagens. Antes 

disso era porque os filmes eram feitos com computadores. Era a novidade”. (do vídeo John 

Lasseter Q&A Is the Pixar lamp a mama lamp, or a daddy. Tradução livre).2  

 

 

Imagem de Luxo Jr. Anos mais tarde a luminária Luxo  Jr. se tornou a mascote oficial da Pixar.  

 

Nesse mesmo ano se encerravam importantes negociações com a Disney. Seus estúdios 

de animação buscavam modernizar o processo de colorização de personagens, que ainda era 

feito de forma artesanal, pintando individualmente células de acetato. Esse processo é 

dispendioso e limitante pois, apesar das diferentes camadas de acetato serem transparentes, elas 

causam alterações nas cores das camadas inferiores quando sobrepostas, o que exigia variações 

de tons de tintura de acordo com a camada na qual o acetato estaria. A partir de um ponto, nem 

mesmo com retoques seria possível continuar empilhando folhas de acetato, porque a alteração 

na cor se tornaria muito grande. Sem falar no uso das gigantescas câmeras multiplanos, 

dispendiosas e complexas de se operar. Para solucionar esse problema, a Pixar cria o CAPS 

(Computer Animation Production System). Através de um Image Computer, era possível 

digitalizar os desenhos a lápis do animador, colori-los digitalmente, e compô-los com outras 

camadas de desenho e cenário digitalizado (PRICE, 2009, p. 81-82). 

O primeiro teste do CAPS foi em A Pequena Sereia (1989), na cena final, em que o rei 

Tritão se despede de Ariel e do Príncipe Eric. A Disney aprovou o processo, migrando todos os 

seus filmes de animação para o sistema, se tornando o cliente mais importante da Pixar. No 

                                                           
2 Na SIGGRAPH de 1987 Lasseter apresenta o artigo: Principles of Traditional Animation Applied to 

3D Computer Animation no qual discorre sobre os princípios básicos da animação e sua experiência 

aplicando-os na animação computadorizada. Nele aponta como o computador é mais uma ferramenta de 

trabalho para o animador.  
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entanto, no geral as vendas dos PICs iam mal, e a empresa ainda não conseguia lucrar com eles. 

Em 1987 foi criado o Pixar Image Computer II, uma opção mais barata, com menos capacidade 

de expansão, que também fracassa comercialmente. O Sonho de Red (1987), com seus 

avançados cenários para a época, foi o primeiro e último filme da Pixar a ter usado um PIC em 

sua produção. 

 

  

Imagens de O Sonho de Red. 

 

Em 1988 foi criada a linguagem de renderização, com padrão aberto, para se tornar a 

língua franca do 3D, o chamado RenderMan. No software seria possível importar modelos de 

programas de modelagem de outras empresas e renderá-los no RenderMan. Foi bem aceito por 

estúdios de animação computadorizada e casas de efeitos visuais, mas ainda assim era um 

produto limitado a um nicho muito específico. Versões modernas do RenderMan são usadas até 

hoje na indústria, e desde 2015 o programa é aberto para uso não-comercial. Tin Toy (1988) foi 

o primeiro filme da empresa a usar a ferramenta, e também o primeiro a ganhar um Oscar de 

melhor animação, em 1989. A premiação de Tin Toy reforçou o abalado interesse de Jobs pela 

divisão de animação, viabilizando a criação de mais um curta, Knick Knack (1989). 

 

         

Tin Toy.                Knick Knack. 
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Em 1989, foi traçado, então, um plano de três etapas: A equipe de animação começaria 

a produzir comerciais para se tornar autossuficiente, depois faria um especial de 30 a 60 minutos 

para ganhar experiência com uma produção maior e aí estaria preparada para o seu primeiro 

longa-metragem. A divisão se associou então a uma produtora, a Colossal Pictures, para ser sua 

representante no setor de comerciais, fechando vários contratos através dela. Em 1990 é vendida 

a divisão de hardware, dali em diante a Pixar só iria produzir software e comerciais. Após cinco 

anos de funcionamento, a empresa tinha feito Jobs perder US$ 8,3 milhões. 

Seguindo seu plano de três etapas, a Pixar apresenta para a Disney o projeto A Tin Toy 

Christmas, de um especial de natal de 30 minutos baseado em Tin Toy. Jeff Katzemberg, 

executivo da Disney na época, estava interessado em animação computadorizada, mas segundo 

ele, se a Pixar poderia montar a produção de um especial de meia hora, poderia produzir um 

longa-metragem. Em março de 1991 Lasseter entrega a Katzemberg a primeira sinopse de um 

projeto intitulado Toy Story. Em julho foi fechado o contrato, no qual a Disney teria 100% de 

propriedade sobre o filme, assim como poder decisório sobre a produção de sequências, 

remakes e produtos derivados para vídeo e TV. Era um acordo de três filmes, dos quais o 

segundo e o terceiro seriam escolhidos pela Disney. A Pixar atuaria como oficina produtora, 

mas caso as duas empresas não se dessem bem, a Disney poderia prosseguir sozinha, ou até se 

aliar a outra produtora. Nesse caso, a Pixar receberia uma participação mínima da receita e não 

teria qualquer voz ativa durante o processo de criação (PRICE, 2009, p. 104-109).   

O processo de desenvolvimento da história dos brinquedos foi lento, e um complexo 

embate entre Disney e Pixar. Segundo Andrew Stanton, um dos roteiristas do filme na época, 

eles tinham na Pixar uma lista secreta sobre os elementos que não queriam: sem canções, sem 

momentos “eu quero”, sem vilarejo feliz, sem história de amor e sem vilão. Durante todo o ano 

de 1993 a história ainda não estava funcionando muito bem. A Disney buscou um consultor 

para a história, que disse que ela deveria: ter canções, ter uma canção “eu quero”, ter uma 

canção de vilarejo feliz, ter uma história de amor e ter um vilão (extraído do vídeo Andrew 

Stanton: The clues to a great story). A produção chegou muito perto de ser cancelada para 

sempre até meados de fevereiro de 1994, quando os novos rumos da narrativa foram aprovados. 

Em 22 de novembro de 1995 estreou nos cinemas americanos Toy Story. Em um mundo 

em que brinquedo ganham vida quando ninguém está olhando, Woody e Buzz, dois bonecos 

que não se suportam, precisam unir forças para retornar para o lar amoroso de seu dono, Andy. 

Os personagens têm uma densidade e profundidade que não eram comuns a um filme voltado 

ao público infantil. Woody, um boneco de corda cowboy feito de pano, é o brinquedo favorito 

de Andy. Ele tem uma posição estável como líder dos brinquedos, tomando conta de todos. 
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Admirado e respeitado, garante o bem-estar de cada um. No entanto, no seu aniversário, o 

menino ganha Buzz Lightyear, o popular brinquedo espacial, com diversas frases de efeito, 

golpe de karatê, asas retráteis e laser de brinquedo. Rapidamente Woody começa a perder seu 

posto para Buzz, tanto como companheiro de Andy quanto em sua popularidade com os outros 

brinquedos. O boneco, tomado pela raiva e inveja do companheiro que tomou seu lugar, 

acidentalmente o joga pela janela. Acreditando que tal atitude tenha sido proposital, os outros 

brinquedos atacam Woody, sendo interrompidos por Andy, que entra no quarto e leva o cowboy 

para a pizzaria, pois não encontra o boneco espacial. No entanto, Buzz consegue entrar 

escondido no carro da mãe do menino enquanto eles estão de saída. Eles param no caminho 

para abastecer, deixando os bonecos sozinhos no veículo. Buzz, que acredita ser de fato um 

patrulheiro espacial em missão importantíssima, parte para cima de Woody. A briga dos dois 

acaba levando-os para fora do carro. Enquanto isso, Andy e sua mãe voltam para o veículo e 

seguem viagem. A partir daí, Buzz e Woody só tem um ao outro para se ajudarem a voltar ao 

quarto do menino. O filme é recheado de momentos tocantes, como quando Buzz assiste ao seu 

comercial na televisão e percebe que tudo que ele acreditava ser sua vida era uma mentira, 

ficando sem saber qual rumo tomar. Toy Story, portanto, tem não só uma jornada externa da 

aventura dos protagonistas, como uma jornada interna, na qual cada um precisa enfrentar o 

desmembramento do status quo e reaprender seu lugar na sociedade / família. 

 

 

Buzz Lightyear e Woody. 

 

Com um custo estimado de US$ 30 milhões, e uma previsão de arrecadação de US$ 10 

milhões para sua estreia e mais US$ 28 milhões para o feriado prolongado de Ação de Graças, 

o filme arrecadou US$ 64,7 milhões nos 12 primeiros dias de exibição. O maior lançamento 

naquele período nos Estados Unidos. Steve Jobs programara a abertura de capital da Pixar para 

29 de novembro, uma semana após a estreia de Toy Story. As ações começaram à US$ 22 e no 
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final do dia fecharam a US$ 39. Descontando as tarifas bancárias, a empresa, que até então deu 

um prejuízo a Jobs de US$ 50 milhões, arrecada naquele dia US$ 139,7 milhões.  

Existe uma certa polêmica em torno do título de pioneiro de Toy Story. O filme rivaliza 

com o brasileiro Cassiopéia (Clóvis Vieira, 1996), lançado poucos meses mais tarde. O 

processo de modelagem dos personagens de Cassiopéia foi inteiramente digital, enquanto em 

Toy Story as cabeças dos principais personagens foram modeladas em argila e escaneadas 

posteriormente. Portanto, o filme dos brinquedos foi o primeiro longa-metragem totalmente 

animado em 3D, e o brasileiro foi o primeiro a passar por todos os processos de geração de 

imagem de forma inteiramente digital, sem importar modelos ou texturas obtidas por meios 

analógicos. Todavia, Toy Story foi o primeiro filme de animação a ser indicado ao Oscar de 

melhor roteiro original, instituindo altos padrões para as produções subsequentes da casa.  

Poucos meses após a estreia de Toy Story, Steve Jobs começou a pressionar a Disney a 

fazer um novo acordo, substituindo o anterior de três filmes, assinado em 1991. Para o 

lançamento do primeiro filme ele tinha aceitado uma pequena participação de 10 a 15% dos 

lucros em troca do financiamento da Disney. Graças à abertura de capital, a Pixar tinha dinheiro 

para um financiamento conjunto. Em 24 de fevereiro de 1997 era fechado um novo acordo de 

nove filmes. Os custos de produção, tal como as receitas de bilheteria, home video e produtos 

afins seria dividida meio a meio. Em 1995 era uma confusão comum para o público em geral 

achar que Toy Story fosse um filme produzido pela Disney. Jobs também conseguiu garantir 

mais visibilidade para o nome Pixar nos filmes seguintes. Nos próximos anos foram lançados 

Vida de Inseto (1998), Toy Story 2 (1999), Monstros S.A. (2001), Procurando Nemo (2003) e 

Os Incríveis (2004).  

Em setembro de 2005, ao participar da inauguração da Disneylândia Hong Kong, Bob 

Iger, então presidente da Walt Disney Company, percebeu que não havia na parada nenhum 

personagem animado da Disney dos dez anos anteriores, somente da Pixar. Naquele período a 

Disney produziu títulos como Atlantis - o Reino Perdido (2001), Planeta do Tesouro (2002) e 

Nem que a Vaca Tussa (2004), todos com fraquíssima recepção do público. Além disso, 

pesquisas de mercado indicavam que mães de crianças com menos de 12 anos simpatizavam 

mais com a marca Pixar do que Disney. Essa experiência o fez perceber que a Walt Disney Co. 

estava falhando naquele que, para Iger, era seu principal segmento: a produção de filmes 

animados. São as animações que fornecem a maioria dos personagens para as atrações dos 

parques temáticos e merchandising. Delas surgem os momentos memoráveis que fazem o 

público se conectar com a marca. Além de serem as bases da fundação da empresa. Algumas 
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semanas depois do seu momento de epifania, Iger levanta para a diretoria da Disney a 

possibilidade de adquirir a Pixar (PRICE, 2009, p. 222). 

Após a aprovação da diretoria, ele entrou em contato com Jobs, que ainda era o acionista 

majoritário da Pixar, detendo 49,8% dela. Foram convidados Catmull, Lasseter e outros altos 

executivos das duas empresas para pensar em como os diferentes estúdios de animação 

poderiam ser geridos em caso de aquisição, focando principalmente na preservação da liberdade 

criativa da Pixar. O acordo foi fechado em 2006 por aproximadamente US$ 7,4 bilhões em 

ações da Disney. Os dois estúdios de animação continuariam a operar independentemente, 

ambos sob a presidência de Ed Catmull. John Lasseter se tornaria o CCO (Chief Creative 

Officer) das duas empresas, e atuaria como principal consultor criativo da Walt Disney 

Imageneering, responsável pela criação de atrações para os parques pelo mundo.  Sob a nova 

direção a Disney Feature Animation, lançou títulos como Bolt – Supercão (2008), A Princesa 

e o Sapo (2009), Enrolados (2010), Detona Ralph (2012), Frozen (2013), Operação Big Hero 

(2014) e Zootopia (2016); enquanto a Pixar seguiu com filmes como Carros (2006, já em 

desenvolvimento avançado durante a compra), Ratatouille (2007), Wall-E (2008), Up - Altas 

Aventuras (2009), Valente (2012) e Divertida Mente (2015), entre outras produções.  

Depois da empresa sofrer períodos difíceis, os dirigentes da Disney parecem ter 

percebido que os alicerces da companhia se baseiam em personagens e universos bem 

desenvolvidos. Após encabeçar a aquisição da Pixar, Iger também adquiriu a Marvel 

Entertainment em 2009, que tem não só seu riquíssimo acervo editorial como o Universo 

Cinematográfico, que tem florescido embaixo do guarda-chuva de distribuição e merchandising 

da Disney. De maneira similar, adquiriu a Lucasfilm, comprada de George Lucas em 2012, 

passando para o poder da casa de Mickey Mouse a franquia Guerra nas Estrelas e todos os seus 

mundos e personagens. Uma mina de ouro para a produção de conteúdo e de produtos conexos.   

A Pixar é um marco na história da Walt Disney Co. e é um marco na história da 

animação mundial. É um atestado de que a tecnologia é um ótimo acessório para se contar 

histórias, mas não adianta um filme ter apenas um visual deslumbrante. Se a sua história for 

mal desenvolvida, ele não terá vida, não terá alma. Os filmes Pixar são sempre repletos de 

beleza, alcançando cada vez mais altos níveis de realismo fotográfico. No entanto, são seus 

personagens que os tornam inesquecíveis, e queridos pelo público. São eles o maior patrimônio 

que o estúdio pode construir para a Disney.     
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2. DESIGN DE PERSONAGENS  

 

Quais são os passos para se construir um personagem visualmente instigante? Como ele 

captura nossa atenção e imaginação? A visualidade de um personagem fala muito por ele. É 

possivelmente a forma mais instantânea de se identificar quem ele é e a que veio. Esse capítulo 

tentará identificar quais são as bases do bom design de personagens e quais são as estratégias e 

conceitos seguidos na Pixar para compô-los. 

 

 

2.1. O PORQUÊ DA CARICATURA 

 

No livro The Illusion of Life – Disney Animation, Frank Thomas e Ollie Johnston 

definem seus doze princípios básicos da animação. O último da lista, Apelo, é descrito como 

“qualquer coisa que agrade ao olhar, com certo charme, design aprazível, simplicidade, 

comunicabilidade e magnetismo” (1995, p. 68. Tradução livre). Inferem que tal regra deva ser 

aplicada a qualquer personagem, seja ele herói ou vilão, mesmo os assustadores e dramáticos, 

pois de outra maneira esse personagem e suas ações seriam desinteressantes aos olhos do 

espectador. Pois, “O feio e repulsivo podem capturar seu olhar. No entanto, não havendo a 

construção de personagem nem identificação necessária na situação, haverá o choque, mas não 

a força narrativa (...) Somente atitudes simples e diretas fazem bons desenhos, e sem bons 

desenhos temos pouco apelo” (Idem, p. 69). Dessa forma, podemos assumir que é primordial 

que o personagem atraente expresse visualmente sua personalidade, não só pela sua composição 

física, mas também através de suas ações.  

Apesar de ser uma empresa pioneira no ramo da animação tridimensional, a Pixar segue 

uma longa tradição artística dos grandes estúdios de animação americanos, sobretudo da 

Disney, que mesmo antes de adquirir a Pixar já distribuía seus filmes. No que tange design de 

personagens, pouco muda entre as bases de concepção visual dos personagens de longas em 

animação tradicional e em 3D. Antes de ser modelado, todo o personagem começa como um 

esboço bidimensional em uma prancheta de desenhos. No livro Creating Characters With 

Personality, Tom Bancroft afirma:  

Personagens de animação computadorizada não são tão diferentes dos de 

animação tradicional, mas os de CG (computação gráfica) podem ter mais 

texturas, brilhos, e luzes aplicados a eles. Os personagens de CG mais 
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atraentes são os mais simples, com o visual aprimorado por detalhes tais como 

o trançado das roupas (BANCROFT, 2006, p. 156. Tradução livre). 

 

Dessa forma, muito das técnicas de design tradicional, principalmente nas bases do desenho de 

personagens, se aplicam também na animação tridimensional. 

Partindo da técnica tradicional de animação cinematográfica, a chamada full animation, 

faz sentido de um ponto de vista prático que os personagens sejam compostos de formas 

simplificadas, uma vez que cada pose deveria ser completamente redesenhada a cada quadro, 

em uma taxa de 24 fotogramas por segundo. Mas, por que será que o jovem apatossauro Arlo, 

protagonista de O Bom Dinossauro (2015), não tem um visual semelhante aos dinossauros de 

outro filme lançado no mesmo ano, Jurassic World, considerando que o próprio RenderMan é 

utilizado em ambas as produções para gerar estes animais? 

 Jurassic World de Colin Trevorrow é o quarto capítulo da franquia iniciada em 1993 

por Steven Spielberg com Jurassic Park – O Parque dos Dinossauros. A obra original é um 

thriller de ficção científica que narra a visita de três cientistas à ilha onde fica o parque, em vias 

de inauguração. A principal atração do Jurassic Park é a diversa sorte de dinossauros vivos em 

exposição, criados através de engenharia genética. Após uma falha nos sistemas de segurança, 

os animais escapam de suas jaulas, e os protagonistas precisam, então, sair da ilha antes de 

serem devorados por predadores. 

 Jurassic Park é um marco na história dos efeitos visuais por ser considerada a primeira 

obra a exibir animais fotorrealistas desenvolvidos através de computação gráfica, e é 

impressionante o quão convincente os efeitos se mantém em relação aos padrões atuais. Apesar 

do grande apelo que os dinossauros trazem à película, (de fato, não haveria filme sem as 

criaturas, sobretudo no que diz respeito aos velociraptors e ao t-rex) eles desempenham apenas 

papéis antagônicos na trama, sendo os seres humanos, lutando para sobreviver, os verdadeiros 

protagonistas do filme. A questão do humano tendo que lidar com esses poderosos animais 

engenhados em laboratório é o foco central da franquia, que aborda tanto a questão ética de tal 

empreitada quanto retrata a aventura homem versus as forças da natureza.   

 Isto posto, é observável que as funções estéticas e narrativas dos dinossauros em 

Jurassic World e em O Bom Dinossauro são muito diferentes. Jurassic World é um filme em 

captação direta. Portanto, para acreditarmos que os dinossauros estão contracenando com os 

humanos, e que seriam fruto da ciência e não de magia ou algum outro meio fantástico, eles 

obrigatoriamente devem ser inspirados e desenvolvidos a partir de animais que existem na 

natureza para evocar esta realidade animalesca.    
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 Sendo a Pixar uma das líderes em desenvolvimento de tecnologia de computação 

gráfica, com seu software, inclusive, sendo utilizado para criar imagens fotorrealistas em obras 

de captação direta, por que será que não só o pequeno Arlo, como todos os personagens de O 

Bom Dinossauro são caricaturados?  

 Segundo Scott McCloud (1995, p. 30), o cartum é uma forma de ampliação através da 

simplificação. “Ao reduzir uma imagem ao seu ‘significado’ essencial, um artista pode ampliar 

esse significado de uma forma impossível pra arte realista”. Dessa forma, um design 

simplificado é mais eficaz em transmitir emoções e sensações, pois a arte é muito mais objetiva, 

focada totalmente na essência a ser expressa. Ele também aponta para o fato do cartum ter 

formas bem simples, nas quais qualquer um pode projetar o próprio rosto: 

Quando duas pessoas interagem, elas normalmente se olham diretamente, 

vendo as características de seu companheiro em detalhes vívidos. Cada um 

também contém uma consciência constante de seu próprio rosto, mas essa 

imagem mental não é tão nítida, é só um arranjo do tipo esboço... um senso de 

forma... de colocação geral. Algo tão simples e básico... como um cartum. 

Quando você olha para uma foto ou desenho realista de um rosto... você vê 

isso como o rosto de outra pessoa. Contudo, quando entra no mundo do 

cartum... você vê a si mesmo (McCLOUD, 1995, p. 35-36). 

 

Recorrendo a Sartre, Edgar Morin aponta: “A imagem mental é ‘estrutura essencial da 

consciência, função psicológica’. Não se pode dissociá-la da presença do mundo no homem e 

da presença do homem no mundo. Mas ao mesmo tempo, a imagem é apenas um duplo, um 

reflexo, isto é uma ausência. Sartre diz que ‘a característica essencial da imagem mental é uma 

certa maneira que o objeto tem de estar ausente no próprio centro de sua presença’” (MORIN, 

2014, p. 40-41).  Dessa maneira, nosso duplo, nosso “eu interior”, a forma como nos 

imaginamos é muito mais próxima a um cartum do que de uma imagem realista. Personagens 

cujos rostos sejam simplificados são ótimas “máscaras” para nossos duplos. 

Tendo em mente que o design cartunesco potencializa a capacidade do espectador de se 

colocar no lugar dos personagens e imergir com mais suavidade na narrativa, faz sentido que o 

estúdio, mesmo investindo em tecnologia para promover o fotorrealismo em imagens geradas 

por computador, mantenha seus personagens, sendo humanos ou não, com formas bem 

estilizadas. O filme Os Incríveis (Brad Bird, 2004), é o primeiro filme da Pixar protagonizado 

por personagens de fato humanos, que não fossem animais, brinquedos ou coisa do tipo. O filme 

conta a história de Beto Pêra, um homem que tinha uma vida dupla como o super-herói Sr. 
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Incrível. Após machucar um homem que tentava se suicidar para salvá-lo, Beto sofre um 

processo que obriga não apenas ele, mas todos os heróis do país, a abandonar o vigilantismo. 

Os anos passam e Beto tem dificuldade para se adaptar à vida de um homem comum, inclusive 

porque não apenas ele, mas sua esposa e filhos também têm habilidades especiais. 

Percebe-se que há na produção um grande esforço em emular o funcionamento do corpo 

humano em seus personagens, construir músculos que se movam por baixo da pele, diferentes 

tipos de cabelos que se movam e reluzam de maneira naturalista e pele que refrate a luz de 

maneira similar à pele humana real. No entanto, no que tange a forma, não só são adotadas 

estruturas caricaturais para afastar os personagens de uma representação realista, como também 

para expressar quem são de fato os personagens através de sua imagem. Desse modo, o 

poderoso Sr. Incrível tem um largo peito estufado e o formato de seu nariz emula um capacete 

de gladiador romano, refletindo sua bravura e força. Mesmo no ápice da sua crise de meia idade, 

ele conserva tais características, ainda que ostentando linhas de expressão, uma cabeleira mais 

rala e uma enorme barriga protuberante, resultado dos tediosos anos de trabalho burocrático 

que teve que enfrentar para sustentar a família após a aposentadoria como super-herói. 

É notável, ao longo do filme, não só como o design de personagens é utilizado em favor 

da expressão dos personagens, como também a maneira com que os poderes são usados como 

uma extensão do comportamento de cada membro da família protagonista. Violeta, a 

adolescente tímida, tem longos cabelos compridos, os quais mantém quase durante toda a trama 

escondendo seu rosto; não surpreendentemente, suas habilidades são isolatórias: ela pode se 

tornar invisível e criar campos de força. Flecha, o filho do meio, é agitado, levado e implicante; 

tem o dom da supervelocidade. Zezé, o mais novo, sendo ainda um bebezinho, é uma página 

em branco, e pode se tornar qualquer tipo de pessoa, tem uma enorme gama de habilidades às 

quais não domina muito bem ainda, tal qual uma criança que desenvolve as habilidades motoras. 

Por fim Helena, a mãe dedicada que se viu obrigada a largar a vida de combate ao crime e 

passou a se dedicar à vida doméstica, que se desdobra como dona de casa, mãe de três filhos, 

parceira de um marido descontente com a rotina, mas que, no entanto, sempre fora uma mulher 

de ação (que e possui diversas habilidades, tais como pilotar jatos e combate corporal), tem o 

poder de literalmente se esticar e se desdobrar para resolver seus problemas. 

Procurando Nemo conta a história de Marlin, um pai viúvo e neurótico, que cruza 

enormes distâncias para recuperar seu filho desaparecido, Nemo. Acontece de Marlin e Nemo 

serem peixes-palhaço. Marlin tem, então, que cruzar oceanos para poder achar seu filho. No 

caminho, ele encontra a atrapalhada Dory, uma peixe da espécie cirurgião-patela que sofre de 

perda de memória recente, que o acompanha em sua jornada a procura de Nemo. Nesse filme, 
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a relação de distanciamento com a realidade em relação à forma dos personagens também é 

sensível, inclusive até de forma mais óbvia: uma vez que os personagens principais são peixes, 

toda a estrutura facial deles tem que ser pensada para reproduzir sentimentos de maneira 

humana. Desse modo, personagens com características mais humanas como Nemo, Dory, e 

Marlin tem os olhos posicionados virados para a frente, lábios articulados e pálpebras que dão 

naturalidade à atuação e aos diálogos. Enquanto alguns outros peixes, cuja função narrativa seja 

restrita a agir como um predador implacável, têm traços mais animalescos, como a barracuda 

da sequência de abertura, ou o peixe demônio das profundezas.  

 

 

À esquerda, a barracuda atacando Marlin, é somente mostrada de longe ou em planos próximos com 

muito movimento e foco nos seus dentes. À direita, o peixe demônio prestes a atacar Marlin e Dory. 

Nenhum dos dois predadores fala uma só palavra durante suas breves aparições.  

 

É interessante notar que em determinado ponto da narrativa Marlin e Dory encontram o 

grande e imponente tubarão branco Bruce. Bruce, apesar de fazer parte de umas das espécies 

mais conhecidas e temidas do oceano, a mesma imortalizada no filme Tubarão (1975), busca 

se redimir da vida de devorador de peixes. Ele convida os recém-conhecidos a uma espécie de 

reunião de alcoólicos anônimos, só que em vez de ser um grupo de pessoas que lutam contra o 

vício da bebida, é um encontro para tubarões que buscam tirar os peixes de suas dietas. Bruce 

aparenta não ter total ciência do quão intimidador ele pode ser ao fazer um singelo convite e, 

assim, leva Dory e Marlin para a reunião. O design de Bruce mantém os afiados dentes que lhe 

garantem um aspecto ameaçador a todo o momento, mas o personagem é mais arredondado por 

baixo que o animal verdadeiro, desfazendo um pouco seu formato de torpedo e ajudando a 

compor melhor seu rosto. Seus olhos ficam também voltados para a frente. São olhos vivos, 

que exibem tanto a parte branca, a esclera, quanto uma estreita íris azul.   

Na cena em que Dory se acidenta e Bruce sente o cheiro de seu sangue, ele é tomado 

por seus instintos predatórios. Suas pupilas se dilatam e seus olhos se transformam em duas 

bolas negras tais quais os olhos de grandes tubarões brancos verdadeiros. Nesse momento ele 
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se torna um animal indomável e começa a perseguir os pobres peixinhos. A sutil mudança do 

seu design define que ele perdeu a cabeça: aquele personagem em processo de reabilitação se 

tornou uma máquina de comer. Os olhos de Bruce são sua conexão com a “humanidade”. 

Mesmo que, no caso, a humanidade seja representada através de animais marinhos. 

 

 

À esquerda, Bruce conhecendo os peixes; à direita, o tubarão cedendo a seus instintos. 

 

Em Nemo, por mais que seja desejada uma tradução das formas animais para algo que 

transmita o máximo de sentimento humano, há uma busca pelo realismo extremo em termos de 

cenário. Detalhes como a refração da luz e simulação de partículas dentro d’água chegam a um 

nível de realidade indistinguível quando comparados a filmagens de referência. Tal 

compromisso com a representação fotorrealista do cenário é observado em todos os filmes da 

Pixar. A despeito da estilização própria aos universos de cada filme, como os objetos diários 

adaptados para diferentes anatomias monstruosas em Monstros S.A., ou todo um planeta que 

seja construído e habitado por carros; é seguro afirmar que na Pixar todos os filmes têm uma 

enorme preocupação em reproduzir o natural e criar mundos que o espectador sinta que são 

reais dentro de suas narrativas. Segundo McCloud: 

Como ninguém espera que as pessoas se identifiquem com paredes ou 

paisagens, os cenários tendem a ser mais realistas. (...). Essa combinação 

permite que os leitores se disfarcem num personagem e entrem num mundo 

sensorialmente estimulante. Um conjunto de linhas para ver, outro conjunto 

para ser (McCLOUD, 1995, p. 42-43). 

 

Portanto, podemos constatar que, via de regra, os personagens nos filmes da Pixar são 

bem caricaturados porque trata-se de uma maneira extremamente eficiente de se transmitir 

sentimentos e por facilitar a entrada do espectador no lugar dos personagens. Dessa forma, o 

maior esforço em se emular a visualidade do real é dado aos cenários; esses sim, são mundos 

criados para se entrar e se explorar conforme assiste-se o filme.  
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2.2. EVITANDO O VALE DA ESTRANHEZA 

 

Tendo em vista que não é desejável uma caracterização fotorrealista dos personagens, 

não seria absurdo dizer que de todos os filmes que a Pixar lançou, os que tem protagonistas 

cujas formas mais se aproximam de suas versões possíveis no mundo real sejam justamente os 

da franquia Toy Story. Uma vez que os personagens principais são brinquedos, nada mais lógico 

do que eles de fato parecerem brinquedos. Alguns são baseados em marcas já existentes como 

o Sr. Cabeça de Batata, ou as diversas versões da Barbie; outros são projetados especificamente 

para o filme, como os próprios Buzz e Woody. O design desses personagens se assemelha ao 

design de brinquedos do nosso mundo sensível, mesmo que esses, por sua vez, sejam também 

projetados com o mesmo cuidado para terem formas simplificadas, trazendo a quantidade de 

informação visual mais adequada para atrair seu público-alvo.  

Mas qual seria a receptividade dos filmes caso o estúdio tentasse seguir uma linha de 

design de personagens que se aproximasse demais do real? Para termos uma ideia do que 

poderia acontecer, me volto para os estudos de Masahiro Mori, professor de robótica do 

Instituto de Tecnologia de Tóquio. Em 1970 ele publicou seu ensaio sobre como o ser humano 

percebe e reage a robôs (MORI, 2012). Nele, o autor cunha o conceito do vale da estranheza. 

Segundo o professor, nossa simpatia pelas máquinas vai aumentando conforme elas se 

assemelham ao ser humano. No entanto, a partir de um determinado nível de semelhança, a 

aceitação dessas máquinas cairia abruptamente, em seguida aumentaria mais uma vez, ao se 

tornar indistinguível de um ser humano saudável. A representação gráfica dessa relação 

apresenta dois picos e um vale entre eles (figuras na página 29). 

Mori exemplifica a diferença entre um robô industrial e um robô de brinquedo. Um 

braço robótico de indústria não é feito para alcançar nenhuma resposta emocional; seu design 

preza pela funcionalidade, esse robô é projetado apenas com a preocupação de que ele 

desempenhe bem sua função na linha de montagem. Dessa forma, ele estaria no início da 

escalada para o primeiro pico, com pouco apelo, mas também pouca semelhança com um ser 

humano. O braço mecânico lembra apenas remotamente os membros de carne e osso. Já um 

robô de brinquedo é pensado para entreter as pessoas. Dessa forma, seu design é desenvolvido 

para ser mais amigável, trazendo mais semelhanças com a anatomia humana. O robô de 

brinquedo está à frente do industrial no gráfico. Com um nível maior de semelhança, vem um 

nível maior de apelo, ficando assim, bem próximo do primeiro pico. O robô de brinquedo tem 

um design que claramente emula aspectos humanos, mas não em um grau extremo. Ele pode 
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ser interpretado num nível caricatural, tal qual um cartum, que exprime humanidade, mas não 

tenta se passar por um ser humano.  

Se aumentarmos mais o nível de similaridade com o humano, chegaremos num ponto 

em que nos causará estranhamento. A partir desse ponto nós interpretamos que a forma é 

humana, mas que há algo de errado com ela, e isso nos causa uma grande aversão. Ao alcançar 

total similaridade à um ser humano a aceitação da imagem vai para níveis bem altos. 

Graficamente essa aversão é representada por uma curva aguda, essa curva é conhecida como 

o vale da estranheza. Mori nos dá o exemplo de uma mão prostética. A prótese tenta se 

assemelhar ao máximo a uma mão verdadeira, emulado o tom e textura da pele e até as unhas. 

Num primeiro momento podemos não perceber que um usuário dessa prótese não tenha o 

membro, mas ao cumprimentá-lo, apertando a mão protética sentiremos coisas como a falta de 

estrutura óssea e a ausência do calor corporal, o que imediatamente irá nos causar estranheza, 

repulsa. 

No seu trabalho, Mori já aponta que o movimento tem um papel importante no apelo 

das máquinas. Ele afirma que a presença de movimento amplia tanto o vale quanto os picos no 

gráfico. Referindo-se às próteses mioelétricas, que conseguem ler o impulso do antebraço e 

traduzir em movimento na mão mecânica, afirma que a movimentação aumenta ainda mais a 

estranheza. 

Quando um robô Industrial está desligado, ele é apenas uma máquina cheia de 

graxa. Mas, uma vez que ele é programado para mover sua pinça como uma 

mão humana, começamos a sentir uma certa afinidade por ele. (Nesse caso, 

velocidade, aceleração, e desaceleração devem se aproximar do movimento 

humano.) Da mesma forma, quando uma mão prostética que está próxima ao 

fundo do vale começa a se mover, nossa sensação de desconforto se intensifica 

(MORI, 2012, p. 99. Tradução livre). 

 

 Mori aponta que enquanto estamos saudáveis somos representados no segundo pico do 

gráfico, e quando morremos, pulamos para o fundo do vale. Pois, deixamos de ser seres que se 

movem, e de boa aparência, para seres imóveis, frios e pálidos.  Mais fundo poderiam estar os 

mortos vivos, que possuem aspectos cadavéricos, mas ainda se movem. Ele acredita que essa 

sensação de repúdio seja um mecanismo de autopreservação, que nos protege de fontes de 

perigo proximais como cadáveres, membros de outras espécies e outras entidades que possam 

se aproximar de nós. Fontes distais de perigo seriam coisas com tempestades e enchentes. 
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 Para contornar a questão do vale da estranheza, Mori sugere, tanto na fabricação de 

robôs, quando no desenvolvimento de próteses, que o design não tente se aproximar demais do 

aspecto humano. Pois, ao tentar demais alcançar o segundo pico, as chances de se cair no vale 

são muito grandes. O pesquisador então recomenda que os designers mirem sempre no primeiro 

pico, que tem um nível moderado de aparência humana e altos níveis de aceitação. 

 

Representação gráfica dos estudos de Mori. Considerando o personagem WALL-E, do filme homônimo 

(2008), que foi cuidadosamente engenhado, tanto nos seus movimentos quanto nos sons que emite para 

expressar emoções, eles estariam bem próximos do primeiro pico (adição minha). 

 

O conceito criado por Mori para a robótica se mostrou igualmente aplicável para a 

animação tridimensional décadas mais tarde. O rápido desenvolvimento da tecnologia ao longo 

dos anos 1990 culminou na primeira tentativa de criação de personagens fotorrealistas em Final 

Fantasy (2001). O filme tinha gráficos impressionantes para a época, alcançando uma 

 

               

Robô industrial, robô de brinquedo e WALL-E. 
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similaridade com a figura humana nunca antes vista. No entanto, o pouco uso de animação do 

filme (tendo sido praticamente todo feito em captura de movimento), e a falta de expressões 

faciais condenam todos os seres humanos do filme para o fundo do vale. Os personagens 

repulsivos e história fraca não só fizeram do filme um fracasso de público e crítica, como 

também, associados a seu orçamento astronômico (US$ 173 milhões) e parca receita 

(aproximadamente US$ 81,13 milhões) levaram sua produtora, a Square Pictures, à falência. 

 A primeira tentativa da Pixar em representar um ser humano foi lançada em 1988, no 

curta Tin Toy, que conta a história de um boneco de corda que se esconde de um bebê. A criança, 

no entanto, parece feita de plástico. E por manter as proporções aproximadas de um bebê real, 

causa a rejeição do espectador. Com Toy Story, além dos avanços de modelagem e renderização, 

duas medidas são tomadas para evitar a rejeição do público aos personagens humanos: A mais 

óbvia é que o protagonismo seja dado aos brinquedos, são eles que tem mais tempo de tela e 

close-ups. A segunda nada mais é do que dar um ar mais caricatural aos seres humanos, com 

testas e olhos bem grandes e bochechas bem arredondadas, meio como um bebê. O formato da 

cabeça das crianças lembra bastante a do personagem-título de Pinóquio (1940). Essas medidas 

evitaram a rejeição a Andy e Sid. O filme evita ao máximo expor rostos humanos (além dos 

dois meninos, só suas respectivas irmãs têm planos fechados no rosto). A crença na existência 

dessas duas crianças é de extrema importância: caso o púbico não os aceitasse todo o filme se 

perderia, uma vez que Andy é a força motriz do conflito entre os dois personagens principais e 

Sid é um dos principais antagonistas da trama. Para acreditar em Buzz e Woody, precisamos 

acreditar em Andy e Sid. 

 

 

 

Billy, o bebê de Tin Toy (1988) 
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Acima, comparativo entre os rostos de Andy, Sid e Pinóquio. 

 

 Em Toy Story 2, já vemos uma participação maior dos personagens humanos. Dessa vez 

os realizadores não evitam mostrar o rosto da mãe de Andy, e dão mais espaço para o 

antagonista humano, Al, o colecionador de brinquedos. Do mesmo jeito, temos a menininha, 

Boo, em Monstros S.A. (2001) e o dentista, P. Sherman, em Procurando Nemo (2003). Todos 

esses personagens são caricaturas, ainda assim se mantém próximos de um padrão de proporção 

corpórea humana. 

 

Al, Boo e P. Sherman. 

 

O que a animação realmente é, é capturar a essência de algo e adicionar a sua 

própria visão a mistura. Estamos fazendo um filme que poderia absolutamente 

ser feito com atores ao vivo, em termos de narrativa desta história. Mas não 

poderia ser contada desta forma. Estamos tirando vantagem do meio, em 

termos de exagerar as expressões e empurrar as coisas a um ponto que ficaria 

bobo ao vivo (BIRD, Brad. Extraído do vídeo Making of the Incredibles. 

Tradução livre a partir da legenda). 

 

 É possível que Os Incríveis, por ser o primeiro filme do estúdio em que não só o 

personagem principal é humano, como também todos os demais, tenha sido o primeiro a fazê-

los tão estilizados. A estilização é um trunfo não só por simplificar a forma dos personagens, 
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possibilitando mais clareza de expressão, como também o design em si pode falar muito mais 

sobre a pisquê do personagem do que um design fotorrealista, similar ao de Final Fantasy, ou 

outros filmes que tentem recriar a forma humana de maneira fiel, como O Expresso Polar 

(Robert Zemeckis, 2004), cuja estilização dos personagens é muito sutil, jamais poderia. Por 

fim, quanto mais tempo de tela um personagem tem, mais desenvolvido ele é, e mais sobre ele 

seu design poderá dizer.    

 

 

Comparativo de design de personagem entre protagonistas de Final Fantasy e protagonistas de Os 

Incríveis. 

 

 

Woody e o Condutor, ambos interpretados por Tom Hanks na 

franquia Toy Story e em O Expresso Polar, respectivamente. 

 

 

2.3. FILMANDO PARA NÃO CAIR NO VALE  

 

Talvez em alguma instância, o título que (de certa forma) quebra com a caraterização 

de humanos fotorrealistas seja WALL-E (Andrew Stanton, 2008). O longa-metragem conta a 

história do simpático robozinho WALL-E, o último da Terra, preso a sua rotina de compactar 

lixo no planeta poluído, há séculos abandonado pela humanidade. Um dia ele conhece EVA, 

uma sofisticada sonda em busca de vida. WALL-E se apaixona e acaba embarcando em uma 
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aventura a bordo da Axiom (uma gigantesca nave espacial na qual vive um grupo remanescente 

da raça humana), atrás de EVA. O foco do filme fica sobre a história dos robôs, que trocam 

poucas palavras. A maior parte da comunicação deles é gestual ou através de ruídos. 

No longa existem dois tipos de representação humana. Uma em captação direta, tanto 

em trechos do musical Alô, Dolly! (Gene Kelly, 1969), o filme favorito de WALL-E, quanto 

em pequenos vídeos feitos pela BnL, a megacorporação que governa a Terra, feitos pouco antes 

da humanidade abandonar o planeta e deixar vários WALL-Es para limpá-lo. A outra 

representação das pessoas é animada. Todos os habitantes da Axiom contemporâneos a história 

de WALL-E e EVA são gerados por computador. Esta nova humanidade, com o passar de 

séculos de sedentarismo, se torna um grupo de bebês adultos, muito gordos e com dificuldade 

de se locomover. O fato desses humanos serem caricaturados e não reproduções fieis de pessoas 

obesas, lhes traz jovialidade. Importante lembrar que eles fazem parte de uma humanidade presa 

na rotina da Axiom, que não têm muita iniciativa para desempenhar coisas novas, ou sequer 

muitas habilidades (eles mal conseguem andar, se locomovendo na maior parte do tempo em 

cadeiras flutuantes). O retorno deles para a Terra no final do filme é simbolicamente uma 

retomada de crescimento. Dessa maneira é importante que eles pareçam bebês, que começam a 

dar seus primeiros passos com as próprias pernas. O estilo de vida deles a bordo da Axiom é 

claramente pouco saudável, baseado em consumismo, má alimentação e nenhum exercício 

físico. Se essas pessoas fossem retratadas de maneira realista, eles aparentariam estar muito 

doentes e causariam repulsa nos espectadores.  

 

 

WALL-E e EVA assistindo trecho de Alô, Dolly! 
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De cima para baixo: vídeo de Shelby Forthright, presidente da BnL e, por consequência, da Terra, 

contemporâneo ao abandono do planeta; e passageiros da Axiom, séculos mais tarde. 

 

Provavelmente, a utilização de atores ao vivo tenha surgido em WALL-E por conta dos 

clipes de Alô, Dolly!. O uso do musical como recurso narrativo foi implementado por Andrew 

Stanton logo no início do desenvolvimento do projeto, tanto por ser um contraste do antigo com 

o futurístico, quanto pela seleção das músicas, que são uma maneira extra de transmitir as 

emoções do protagonista, que praticamente não fala durante o filme. Dessa forma, faz sentido 

que os humanos que construíram WALL-E se pareçam com os do musical, uma vez que eles 

todos fazem parte de um mesmo universo. Stanton, necessitado de fotorrealismo, optou por 

filmar atores reais. Não só porque faz sentido por razões práticas e econômicas, mas também 

por ser a maneira mais segura de se evitar o vale da estranheza. Quando o filme nos apresenta 

os humanos do futuro, que tem que ser mais gordinhos e nos remeter a bebês, usam então 

personagens animados, pois eles podem alcançar mais leveza e expressividade em relação a 

atores reais com alterações cosméticas.  

Portanto, podemos afirmar que WALL-E quebra a tradição do estúdio de não exibir 

imagens realistas de humanos mas, mesmo assim, quando o faz, utiliza fotografia real. Esse uso 

é feito exclusivamente para manter a consistência visual com o filme favorito de WALL-E. Em 
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outro momento, que as pessoas são mais significativas para a trama (somente na Axiom WALL-

E e EVA começam a interagir com os humanos, por exemplo) o filme passa a retratá-las através 

de animação. O design simplificado e eficiente desses humanos nos fala muito sobre eles, e sua 

sociedade, sem que eles precisem trocar uma palavra sequer.3    

 

 

2.4. COMPONDO O PERSONAGEM VISUALMENTE 

  

Tendo em vista que para um melhor aproveitamento da animação como meio narrativo 

é desejado certo distanciamento da realidade na concepção visual do personagem (sobretudo 

no que tange a forma) é necessária uma reflexão mais aprofundada nas técnicas de composição 

visual para entendermos as escolhas que são tomadas na criação de um design com apelo. A 

professora Donis. A. Dondis define composição visual como a “disposição e organização dos 

elementos visuais – segundo uma lógica qualquer – em uma unidade, que permita a 

compreensão da obra resultante como um todo significativo” (PINNA, 2006, p. 232). Para a 

autora, recebemos informações visuais em três níveis: Representacional, aquilo que vemos e 

representamos baseados no meio ambiente e na experiência; o abstrato, que é a redução de um 

fato visual a seus componentes básicos e elementares; e o simbólico, que é o vasto universo de 

sistemas de símbolos codificados, criações do homem, aos quais ele atribui significado. A 

autora defende que elementos de uma composição visual são manipulados de modo que 

transmitam ideias. (Idem, p. 233).  

 

 

2.4.1. USANDO FORMAS BÁSICAS 

  

Segundo Bancroft (2006, p. 28) forma, tamanho e variabilidade são as bases do desenho 

de personagem. Tanto em um nível abstrato quanto representacional, tais regras são necessárias 

para se chegar a um design consistente e atraente. 

Círculos normalmente remetem a personagens simpáticos, de boa índole, fofos, alegres, 

ingênuos ou gordos, que podem ser ágeis, como bolinhas de borracha que quicam por aí, 

                                                           
3 Bancroft (2006, p. 18-21) escreve sobre a hierarquia de personagem, que são os diferentes níveis de 

realismo e detalhamento de design, que variam de acordo com o papel e função de cada personagem na 

história. Ele aponta sete níveis: Icônico, simples, amplo, alívio cômico, personagem principal e realista 

(tradução livre).  
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conforme afirma Pinna (2006, p. 263). São comumente usados em bebês e filhotes. Russell e 

Dug de Up – Altas Aventuras, são bons exemplos de personagens que se enquadram nessas 

características. Nem sempre todas essas sensações são evocadas ao mesmo tempo. Tristeza, de 

Divertida Mente, exibe formas arredondadas, que a tornam mais agradável aos olhos. No 

entanto, ela é literalmente e narrativamente a antítese da alegria. Dessa forma, suas poses são 

sempre reclusas, curvadas e indispostas, tendendo mais para a imobilidade do que para a 

agitação. 

 

  

 

 

  

   

De cima para baixo, Russell e Dug, de Up; Dory e Nemo de Procurando Nemo; Zezé, de Os Incríveis 

e Tristeza, de Divertida Mente.  
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Quadrados evocam imobilidade, decisão, teimosia. Também podem indicar força, 

resistência e lentidão, ou até burrice. Não é à toa que o protagonista de Up, o velho Carl 

Fredricksen, tenha uma grande cabeça quadrada com grandes óculos grossos e quadrados, que 

faz um contraponto à Russell e Dug. Ele já é um senhor de idade, que anda devagar com a 

bengala, e que se recusa a abandonar sua casa. Edna Moda, a estilista de heróis, apesar da baixa 

estatura tem uma grande personalidade, firme e decidida, podendo deixar até os superpoderosos 

desconcertados. Sua cabeça, com o cabelinho Chanel forma um grande retângulo. O peitoral e 

o queixo do Sr. Incrível são largos retângulos que refletem sua superforça.    

 

     

Carl Fredricksen              Edna e Sr. Incrível. 

 

 

 

 

 

 

Raiva, de Divertida Mente Jovem Sulley, de Universidade Monstros. 
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Os triângulos são mais usados em tipos suspeitos, não tão legais. “Uma personagem de 

formas mais angulares — formada por triângulos, pontas e arestas proeminentes — costuma 

ser mais ativa, agitada, agressiva ou até mesmo maléfica, se o autor assim desejar. Ao triângulo 

são associados os conceitos de “ação, conflito, tensão” (Pinna, 2006, p. 262). Não é para menos 

que o Síndrome exiba uma grande cabeleira triangular, em Os Incríveis, sendo ele o grande 

vilão do filme. Os antagonistas de Ratatouille, o chef Skinner e Anton Ego, também possuem 

formas angulosas e triangulares. 

      

Síndrome.                        Ego e Skinner 

 

Roz não é uma vilã em Montros S.A., mas é 

alguém que, aparentemente, representa 

problemas para Mike e Sulley. Sua silhueta é 

um grande triângulo. 

 

 



39 
 

Bancroft afirma que uma relação de tamanho variada entre formas torna o design mais 

forte e visualmente mais interessante. Ele ilustra com um hipotético homem de neve. 

Normalmente, bonecos de neve são compostos de três bolas, uma grande, uma média e uma 

pequena, empilhadas uma em cima da outra de maneira decrescente. O autor sugere que em vez 

da bola média ficar no meio, ela troque de lugar com a pequena, ficando no topo, tornado o 

design mais dinâmico. Ele afirma que variabilidade se refere ao espaçamento e variedade de 

tamanhos e formas no design. “Variabilidade dá vida e torna um bom desenho em ótimo” 

(Bancroft, 2006, p. 36-40). Tal conceito se alinha com a decisão de Brad Bird de projetar seus 

seres humanos de modo bem estilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beto e Craig T. Nelson, sua voz original. O rosto do ator foi uma das inspirações no design 

do personagem, mas as proporções de Beto são bem diferentes, com o queixo muito mais 

proeminente e olhos bem maiores e mais expressivos.  

 

 

 

As formas de um boneco de neve comum versus 

a sugestão de Bancroft. 
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2.4.2. CORES 

 

 A professora Dondis afirma que cor é o mais emocional dos elementos específicos do 

processo visual, e que pode ser usada com muito proveito para expressar intensificar a 

informação visual (1997, p. 69). Ela também aponta que no meio ambiente compartilhamos 

significados associativos da cor como nas árvores, na relva, no céu, em coisas nas quais a cor é 

um estímulo comum a todos. E também a conhecemos numa vasta categoria de significados 

simbólicos. O vermelho, por exemplo, pode significar amor, perigo, calor, vida e talvez mais 

uma centena de coisas. “Cada uma das cores também tem inúmeros significados associativos e 

simbólicos” (Idem, p. 64). Ela e vários outros autores como Israel Pedrosa definem a cor em 

três dimensões: matiz, saturação e brilho. 

 Brilho é relativo ao claro e escuro, às gradações tonais ou de valor. Essa é uma 

dimensão acromática, pois ela é tão somente relativa a tonalidade, a gradação entre preto e 

branco, não entre os matizes primários. 

Matiz ou croma é a cor em si. De acordo com a autora podem existir mais de cem matizes 

diferentes, mas as três primárias, ou fundamentais, para cor pigmento, são vermelho, amarelo 

e azul.  

O amarelo é a cor que mais se considera próxima da luz e do calor; o vermelho 

é a mais ativa e emocional; o azul é passivo e suave. O amarelo e vermelho 

tendem a expandir-se; o azul; a contrair-se. Quando são associadas através de 

misturas, novos significados são obtidos. O vermelho, um matiz provocador, 

é abrandado ao misturar-se com o azul, e intensificado ao misturar-se com o 

amarelo. As mesmas mudanças de efeito são obtidas com o amarelo, que se 

suaviza ao se misturar com o azul (Idem, p. 65). 

 

Saturação é a pureza relativa da cor, entre a matiz e o cinza. 

A cor saturada é simples, quase primitiva, e foi sempre a preferida pelos 

artistas populares e pelas crianças. Não apresenta complicações, e é explícita 

e inequívoca; compõe-se dos matizes primários e secundários. As cores menos 

saturadas levam a uma neutralidade cromática, e até mesmo à ausência de cor, 

sendo sutis e repousantes. Quanto mais intensa ou saturada for a coloração de 

um objeto ou acontecimento visual, mais carregado estará de expressão e 

emoção (Idem, p. 66). 
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 Seguir alguns estereótipos e convenções culturais quando se está dando cor a um 

personagem é importante para deixar claro ao público qual é a sua personalidade. Um bom 

exemplo, o imperador do mal Zurg, em Toy Story 2. Zurg tem duas rápidas aparições no filme: 

uma matando Buzz na sequência de abertura, a qual logo descobrimos se tratar de um 

videogame jogado por Rex; depois como um boneco, atrapalhando o salvamento de Woody. 

Nas duas situações Zurg tem que parecer mal, imponente e ameaçador. Para tanto, ele tem uma 

longa capa preta e vermelha, olhos rubros brilhantes, uma armadura roxa escura, chifres e uma 

voz masculina bem grave. Uma clara alusão a Darth Vader, que desde que foi apresentado no 

primeiro Guerra nas Estrelas é considerado um dos vilões mais icônicos do cinema. Zurg, 

assim como Vader, segue uma convenção bem estabelecida em nossa sociedade de que o preto 

simboliza o mal, enquanto o vermelho vivo (associado à escuridão) é tido como uma cor 

ameaçadora. O vermelho é presente tanto nos olhos de Zurg, quanto no sabre-de-luz de Vader, 

sua principal arma. Seguindo o mesmo código, Síndrome, o vilão de Os Incríveis, veste uma 

roupa majoritariamente preta e tem um enorme cabelo ruivo.     

 

 

Darth Vader. 

 

 

Zurg. 
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Síndrome. 

 

Um fenômeno interessante acontece com os filmes de animação computadorizada, tanto 

da Pixar quanto de outros estúdios.  Como o uso dessa tecnologia é indicado para se criar um 

certo nível de realismo, se aproximando do registro fotográfico, existe, até certo ponto, um 

respeito aos matizes encontrados na natureza quando são retratados personagens animais. Em 

Procurando Nemo isso é muito claro. Muita pesquisa foi feita sobre vida marinha para o filme 

e o naturalismo encontra-se no cerne do design da produção. Os cenários são praticamente 

fotorrealistas. Uma vez que os personagens precisam ser caricaturados para ter expressividade 

e presença, seu vínculo com a naturalidade do plano de fundo vem através da cor. Pouco se 

pode variar dos matizes de espécies marinhas reais para não se perder esse contato com o real. 

Se não fosse por isso, talvez Marlin tivesse cores bem diferentes. Marlin sendo introspectivo, 

medroso e recluso, não combina tanto com o laranja vibrante de um peixe-palhaço. 

Ironicamente, o peixe-palhaço é na realidade um peixe de hábitos reclusos, que não costuma se 

afastar muito de sua morada. Dessa forma, o perfil de Marlin está diretamente associado aos 

hábitos de sua espécie e não necessariamente aos sentimentos que normalmente ligamos à sua 

coloração.  

 

 

Dory zombando do mau humor de Marlin. 
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Vida de Inseto (John Lasseter, 1998) segue por um caminho parecido: a grande maioria 

dos insetos do filme tem cores realistas, com exceção das formigas. Talvez por esta ser a espécie 

que mais aparece na tela, Lasseter dá a elas uma coloração suave e amigável, variando entre 

tons de azul e violeta (uma dupla garantia), associada ao design estilizado, para evitar que o 

público sinta repulsa por um protagonista insectóide.  A Dreamworks lançou no mesmo ano 

FormiguinhaZ, um filme de trama similar, também estrelado por uma formiga. Pode-se dizer 

que a representação desses insetos é ligeiramente mais realista nesse filme, pois as coloca com 

seis membros como formigas de verdade e sua coloração varia entre tons de laranja, ocre, e 

vermelho, tal como no animal verdadeiro. 

 

   

Comparativo entre Flik e Z, protagonistas de Vida de Inseto e FormiguinhaZ, respectivamente. 

 

Quando o personagem é inspirado em diferentes animais, mas não é exatamente a 

representação de nenhum animal real, a Pixar toma mais liberdades em relação a matizes. É o 

caso dos monstros de Monstros S.A. O peludo, confiante e carinhoso Sulley, o maior assustador 

da empresa que dá nome ao filme, é azul claro com manchas violetas. É um esquema de cores 

que evoca a tranquilidade e simpatia do personagem. Já seu parceiro de trabalho e melhor 

amigo, Mike, é uma agitada e enérgica bola de um olho só. Ele tem uma pele cor verde-limão, 

que espelha a sua atitude expansiva. Randall, o vilão do filme, odeia o fato de estar 

constantemente em segundo lugar atrás de Sulley. Randall é agressivo e antipático com os 

colegas. É construído com se fosse uma antítese de seu rival com traços repitilianos, sendo 

capaz de mudar de cor como um camaleão. No entanto, na maior parte do tempo Randall exibe 
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um esquema de cores oposto ao de Sulley: seu corpo é majoritariamente violeta com detalhes 

azuis espalhados por suas escamas.  

 

 

Mike, Sulley e Randall. 

 

Tradicionalmente, desenhos animados são compostos por cores saturadas, elas são 

fortes, simples e emblemáticas. Seu uso no corpo de um personagem, independente de qual tipo 

de criatura ele seja, é facilmente aplicável quando o mesmo é um desenho. Quando se trata de 

animação tridimensional, o uso de cores saturadas deixa de ser tão irrestrito. Pois, em alguma 

instância, é desejável que a coloração seja realista, pelo menos no corpo do personagem; ainda 

é possível o uso de cores vivas em suas roupas, se for do seu perfil usá-las. Em Divertida Mente, 

no entanto, grande parte da ação se passa dentro da cabeça da menina Riley. De fato, as emoções 

são os personagens principais. Como emoções são apenas conceitos abstratos, sem modelos 

preexistentes nos quais se basear, a equipe de criação estava livre para representá-las da maneira 

que achasse mais conveniente. Para tanto, puderam usar cores bem saturadas para acentuar as 

características-chave desses personagens. Alegria é uma luminosa fonte de energia, com sua 

forma baseada em uma estrela, tem uma coloração amarela, que evoca sua vivacidade e 

felicidade. Raiva, um bloco quadrado irredutível, quando em fúria sai fogo de sua cabeça. Tem 

a coloração avermelhada. Tristeza, mais fechada, inerte e sensível, tem uma cor azul clara. Na 

língua inglesa existe inclusive a expressão to feel blue – sentir-se triste, que relaciona 

diretamente o sentimento à cor. Nojinho é o instinto que evita comida venenosa, (ela faz com 

que Riley não goste de brócolis), logo, sua cor é verde. Medo é algo como um nervo exposto, 

magrelo e de olhos esbugalhados. Sua coloração é violeta. Interessante pensar que a sua cor 
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seria algo entre os matizes de Tristeza e de Raiva, o que combina com o personagem, porque 

ele é extremamente estressado, mas ainda assim mais contido, fechado a experiências 

potencialmente perigosas.   

 

 

Os sentimentos, em Divertida Mente. 

 

A cor também é usada em cenários como uma extensão dos sentimentos e posturas dos 

personagens em cena. Em Os Incríveis, a empresa de seguros na qual Beto trabalha só tem cores 

dessaturadas que expressam toda a chatice e morbidez daquele lugar. O lugar é estéril, duro e 

enclausurante. A cor do lugar nos passa todo o descontentamento que Beto tem em trabalhar lá.  

Mais adiante na trama, já trabalhando mais uma vez como Sr. Incrível, ele tem um jantar em 

uma sala ornada com uma enorme parede de lava corrente. O vermelho e amarelo irradiando 

luz para o recinto são um indicativo da sede por poder e da natureza perigosa de Síndrome, que 

naquele ponto ainda não havia sido propriamente apresentado ao Sr. Incrível ou para o público. 

Mesmo assim, já dá uma pista do tipo de pessoa que está contratando o herói. 

 

 

       Trabalho chato de Beto na seguradora. 
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        Imponente sala de jantar de Síndrome. 

 

 A cor, portanto, é usada nos filmes tanto em seus significados associativos (por 

exemplo, em um peixe-palhaço laranja de listras brancas) quanto nos seus significados 

simbólicos (como em um vilão de capa preta, e outros estereótipos). Esses dois usos são 

balizados para dar um senso de realismo e, ao mesmo tempo, nos mostrar qual é a essência do 

personagem. É um recurso precioso para criar atmosfera à cena e dar credibilidade àqueles que 

estão nela.    

 

 

2.4.3. CONSTRUINDO E SUBVERTENDO ESTEREÓTIPOS  

 

Segundo Pinna (2006, p. 233), os elementos de composição visual do personagem, 

presentes no nível representacional, são manipulados durante o processo de sua concepção para 

expressar as ideias próprias do personagem presentes na obra narrativa. Dessa forma, a imagem 

do personagem também é compreendida no nível simbólico, uma vez que ela exprime ideias 

que vão além do nível representacional. E então, recorrendo à semiologia, ele conclui que a 

imagem do personagem se torna um símbolo, um signo cujo significado é abstrato. O signo é a 

soma do significante, a imagem em nível representacional, com o significado, as ideias por ela 

evocada.  Roland Barthes ilustra: 

Tomemos um ramo de rosas: faça-o significar a minha paixão. Não existem 

apenas aqui um significante e um significado, as rosas e a minha paixão? Nem 

sequer isso: para dizer a verdade, só existem rosas “passionalizadas”. Mas, no 

plano das análises, estamos perante três termos; pois estas rosas carregadas de 

paixão deixam-se perfeita e adequadamente decompor em rosas e em paixão: 
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esta e aquelas existiam antes de se juntar e formar este terceiro objeto, que é 

o signo (Barthes, 2003, p. 203 apud PINNA, 2006, p. 236-237). 

 

O significado, portanto, tem seu valor variável, uma vez que ele é atribuído pelo 

observador durante o processo de significação. Em diferentes sociedades, o mesmo símbolo 

pode ter diferentes significados. O conjunto de signos consecutivos e articulados formam um 

sintagma, uma espécie de “supersigno”. Importante lembrar que os sintagmas se assemelham a 

sistemas linguísticos e que o autor precisa falar no mesmo código que seu interlocutor para ser 

compreendido. Dessa maneira, o uso de estereótipos se faz necessário para a construção da 

imagem do personagem. A partir deles assumimos certas qualidades que nos são relacionadas 

à visualidade em questão através de nossa própria cultura, da qual bebemos desde pequenos. 

Aprendemos a relacionar determinadas características a determinados estereótipos conforme 

crescemos, através de nossa própria sociedade. Segundo Eisner: 

A arte dos quadrinhos lida com reproduções facilmente reconhecíveis da 

conduta humana. Seus desenhos são o reflexo no espelho, e dependem de 

experiências armazenadas na memória do leitor para que ele consiga visualizar 

ou processar rapidamente uma idéia. Isso torna necessária a simplificação de 

imagens transformando-as em símbolos que se repetem. Logo, estereótipos. 

(...) A arte de criar uma imagem estereotipada com o objetivo de contar uma 

história requer uma familiaridade com o público e a percepção de que cada 

sociedade tem um conjunto de estereótipos próprios que ela aceita (Eisner, 

2005, p. 21-23 apud PINNA, 2006, p. 239-241). 

 

Eisner já afirmava que: “Historicamente, os filmes americanos, com sua distribuição 

internacional, ajudaram a estabelecer os clichês visuais e de história de maneira global” (Idem, 

p. 241-242). Obviamente os realizadores da Pixar não poderiam deixar de lançar mão de 

símbolos já consolidados pelo cinema norte-americano, e pela tradição ocidental como um todo, 

no desenvolvimento de seus personagens, algo que é perfeitamente comum e esperado em 

qualquer estúdio de animação estadunidense, quiçá mundial. O que torna o uso de estereótipo 

especial na composição dos personagens da Pixar é justamente, muitas vezes, a maneira como 

eles são subvertidos e ressignificados. Em alguns momentos a ressignificação é uma demanda 

meramente criativa, feita para tornar o personagem mais interessante e carismático; outras vezes 

a subversão de signo é feita por uma demanda narrativa. Nesse caso, normalmente o 
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personagem esconde seu verdadeiro caráter dos demais, inclusive do público, para revelar suas 

verdadeiras motivações em algum ponto-chave do filme. 

Muitos são personagens na Franquia Toy Story que, por si só, subvertem a própria 

significação em alguma instância, como o brinquedo pré-escolar Sr. Cabeça de Batata, que não 

tem paciência com crianças pequenas, ou Rex, o tiranossauro de brinquedo. O Tyranosarus 

Rex, como seu nome científico indica, é conhecido como o rei tirano dos lagartos e, ao longo 

dos anos, Hollywood vem consolidando sua imagem como um dos mais poderosos, temidos e 

icônicos dinossauros. Jurassic Park estreara dois anos antes de Toy Story, e as aparições do 

animal no filme são alguns de seus pontos altos, corroborando mais uma vez com sua imagem 

imponente e feroz. Rex, no entanto, não poderia ser mais diferente de um animal selvagem de 

65 milhões de anos jogado em um parque de diversões e que devora turistas. Rex é gentil e 

bem-educado, além de muito inseguro. Ele não intende em rivalizar com Woody o posto de 

brinquedo favorito de Andy. No entanto, sente medo de que o garoto possa ganhar outro 

dinossauro, e possa preterí-lo em relação ao possível novato. Dessa forma, ele se esforça para 

ter uma performance mais ameaçadora nas brincadeiras, ainda que ele tenha que ficar 

completamente parado na presença do menino.            

 Desde Tubarão, surgiram dezenas de filmes sobre peixes devoradores de homens, a 

maioria tentando de alguma forma emular o espírito ou a sensação proporcionada pelo clássico 

de Spielberg. Até hoje esse filme é a representação definitiva do grande tubarão branco, de 

como ele existe no imaginário popular, ainda que o animal no filme seja mais inteligente que 

os espécimes reais, armando emboscadas contra seus perseguidores e banhistas inocentes. O 

filme teve três sequências, além das dezenas de filmes de criaturas do mar que ele inspirou, 

como Orca – A Baleia Assassina (1977), Piranha (1978) e Do Fundo do Mar (1999). 

Definitivamente, o animal se consolidou na cultura popular ocidental como um monstro 

marinho, uma criatura cruel e mortal.  

 Obviamente, o grande branco é um predador como qualquer outro: ele caça porque esse 

é seu instinto, e assim ele sobrevive. No entanto, em um universo no qual não só os tubarões, 

mas também outras espécies marinhas são seres inteligentes e racionais, devorar uma presa 

passa a ser um ato horrendo, similar à maneira como o predador é visto em Tubarão. A Pixar 

usa o signo do tubarão devorador de homens e manipula seu significado para criar um 

personagem que se sente em débito com a sociedade e tenta se regenerar. Assim é criado Bruce. 

Vale notar que no momento em que Bruce sucumbe ao instinto seus olhos se tornam 

completamente pretos, mais uma marca da falta de humanidade dos tubarões, o que remete ao 

monólogo de Quint, um dos caçadores da fera do filme de Spielberg: – “Às vezes o tubarão 
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olha direto para você, bem nos seus olhos. Tem uma coisa sobe tubarões... Tubarões tem olhos 

sem vida. Olhos negros, como olhos de boneca. Quando vem até você eles não parecem ter 

vida, até ele te morder...”  O uso elaborado dos signos e a subversão inteligente dos estereótipos 

é de grande utilidade para a criação de personagens mais complexos e interessantes. Dão mais 

profundidade e credibilidade aos personagens. 

No caso de um personagem que não deva mostrar sua verdadeira persona, seja porque 

ele tem más intenções e às esconde dos demais, seja porque simplesmente algum traço seu será 

uma grande revelação na história, suas formas não poderão remeter à sua personalidade, pois 

isso entregaria a virada da trama no momento em que o mesmo entrasse em cena. Tomemos 

como exemplo Jafar, o maligno conselheiro do sultão em Aladdin (1992). Por mais que o 

próprio sultão não consiga perceber as más intenções do vilão, suas tramoias não são um 

segredo para o público. Assim que colocamos os olhos em Jafar sabemos que ele é mau, não só 

por sua aparência, mas também através de suas ações. Dessa forma, seu visual anguloso 

corrobora com a própria natureza do personagem, que já é estabelecida bem no início do filme. 

De maneira diferente, em Toy Story 2, Woody é raptado por Al, o colecionador de 

brinquedos. Na casa do colecionador, ele encontra Jessie, a boneca vaqueira, Bala no Alvo, o 

cavalo de brinquedo e o boneco Pete Fedido, o Mineiro, nunca retirado da caixa, com todos os 

acessórios originais. Al deseja vender os brinquedos por um bom preço para um museu japonês, 

onde eles serão preservados em exposição para sempre, porém sem nunca mais poderem ter o 

carinho de uma criança. Buzz, Slinky, Sr. Cabeça de Batata, Porquinho, e Rex chegam à casa 

de Al para resgatá-lo. Woody, então propõe aos seus novos amigos que todos voltem com ele 

para os braços de Andy. No entanto, o mineiro tranca Woody, Jessie e Bala no Alvo separados 

dos outros. O Mineiro, que até o momento tinha fala mansa (se colocando em um lugar 

paternalista, calmo e aconselhador), explode em fúria, expondo seus anos de rancor por nunca 

ter sido comprado por uma criança. Para ele, o museu iria compensar todo esse tempo de espera.  

O visual do Mineiro acompanha a sua aparente personalidade inicial: ele tem formas 

arredondadas, que evocam conforto e simpatia em vez de rancor e egoísmo. Assim, o momento 

de sua revelação torna-se uma surpresa, inclusive para o público. Porque só naquele momento 

suas manipulações para evitar a fuga de Woody vêm à tona, inclusive manipulações anteriores, 

que só se revelam naquele momento da narrativa. A subversão dos elementos simbólicos de 

bem e mal corroboram com um momento de surpresa na trama. Vale notar, no entanto, que o 

Mineiro não é um vilão intrinsicamente cruel e mesquinho.  O que, na realidade, é bom para a 

construção do personagem. Ele não é plenamente mal, mas as circunstâncias da vida o levaram 

a fazer escolhas que são moralmente condenáveis por seus pares. Situações similares também 
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são observadas nos personagens Lotso e Sr. Waternoose de Toy Story 3 e Monstros S.A., 

respectivamente.  

 

 

                   

 

Jafar (esq.), é um vilão clássico. O personagem é o principal antagonista de Aladdin, e o filme se 

apropria de todos os recursos para deixar claro que ele é o vilão da história. Não só seu visual é 

composto por formas triangulares, pontudas e esguias, como sua postura exala arrogância. Já o 

Mineiro (dir.), não tem essa carga. Para condizer com a sua inicial e aparentemente constante 

simpatia, suas formas são bem mais arredondadas, acompanhando o seu comportamento 

agradável durante a maior parte da película.      

 

 

Muitos vilões clássicos da Disney tem uma composição visual similar à de Jafar. Como 

é o caso Cruella Deville, Capitão Gancho ou Malévola, não só em termos de formas básicas, 

mas também no esquema de cores, igualmente pensado para evocar a maldade desses 

personagens. Muito diferente do felpudo, de rosto simpático, ursinho rosa que é Lotso. O Sr. 

Waternoose até veste uma roupa preta e vermelha, mas sua atitude serena com Sulley nos 

primeiros minutos de filme não o faz levantar suspeitas, ainda mais em um filme recheado de 

figuras monstruosas, a dele não demonstrava a princípio nenhuma razão para ser considerada 

vilanesca pelo público.  
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Cruella, Gancho e Malévola. 

 

 

  

Lotso e Sr. Waternoose. 

 

Mesmo para papeis menores, os realizadores na Pixar se esforçam para dar um sentido 

de profundidade e substância a seus personagens. Isso se reflete no design dos mesmos, que é 

desenvolvido em paralelo com a história, em um jogo de reafirmação e quebra de estereótipos, 

que torna suas obras mais profundas, ricas e interessantes.  
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3. NARRATIVA  

 

 Walt Disney é, facilmente, a marca mais relacionada a animação ao redor do mundo. 

Dentre os mais diversos ramos de entretenimento os quais a Walt Disney Company atua, o mais 

antigo e tradicional é a produção de filmes animados. Mickey Mouse foi um dos primeiros 

personagens animados a ser tratado com uma personalidade própria, estreando já com áudio 

sincronizado em O Vapor Willie (1928), diferente de predecessores como o Gato Felix, de Pat 

Sullivan e Otto Messmer; e Oswald, O Coelho Sortudo (criação do próprio Walt Disney, cujos 

direitos eram detidos pela Universal Studios), que ainda eram séries de filmes silenciosos. 

Com o passar dos anos, a empresa sempre encabeçava avanços tecnológicos que 

pudessem acrescentar à experiência fílmica, tal como o Technicolor, a câmera multiplanos, e o 

som estéreo. Muito foi desenvolvido pela Disney, não só em tecnologia, mas no próprio ofício 

da arte em si, como o estabelecimento dos 12 princípios da animação e uma das características 

mais marcantes do estúdio: os longas de animação musicais.   

Em Os Segredos dos Roteiros da Disney, Jason Surrell estuda quais são as técnicas que 

a Disney Feature Animation usa para desenvolver suas histórias e criar personagens que saem 

das telas de cinema e ganham o mundo nos corações do público. Devido a própria trajetória do 

estúdio, seu pioneirismo em várias áreas e a criação de títulos que se tornaram clássicos, a 

Disney Animation é uma das grandes referências em produção de filmes animados no mundo 

todo, inclusive na Pixar. 

O presente capítulo explora as bases de criação e desenvolvimento de personagem 

atrelados à narrativa nos estúdios Disney, traçando um paralelo direto à Pixar. A partir dessa 

comparação, tiraremos o que ela mantém de herança do clássico estúdio e o que ela estabeleceu 

como assinatura própria em termos de desenvolvimento de história, voltando-nos 

especificamente para o apelo de personagens.  

 

 

3.1. ESTRUTURA NARRATIVA 

 

Aristóteles já afirmava que a boa fábula deve ser estruturada com começo meio e fim, 

definindo começo como aquilo que não necessariamente dá sequência a outra coisa, mas que 

após ele existe ou se produz algo mais; meio como aquilo que vem após uma coisa e é sucedido 

por algo mais e fim como sendo aquilo que sucede algo que veio antes, não havendo mais nada 
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após ele (ARISTÓTELES, 1995, p. 26-27). As narrativas ocidentais, de forma geral, seguem a 

estruturação de três atos, com início meio e fim. Todos os filmes da Disney seguem essa mesma 

estrutura clássica de três atos, na qual temos a apresentação dos personagens e universo, o 

desenvolvimento de um conflito e a solução do mesmo. Segundo Jason Surrell: 

Uma velha máxima usada pelos roteiristas diz o seguinte: no primeiro ato, 

coloca-se o personagem em cima de uma árvore; no segundo ato, jogam-se 

pedras nele por mais ou menos uma hora; no terceiro ato, tira-se o personagem 

da árvore. Em outras palavras, no primeiro ato são apresentados os 

personagens e a história, e se estabelece uma ação central que deve ser 

realizada ou superada, colocando em movimento forças opostas. O segundo 

ato consiste em uma série gradativa de complicações que impedem o 

protagonista de conseguir o que deseja em relação à ação central. No terceiro 

ato, o herói supera as maiores complicações para atingir seu objetivo 

(SURRELL, 2009, p. 73).  

 

O ritmo da trama é marcado por beats, momentos-chave que mudam o rumo da história, 

por haver um aumento da emoção ou revelação de parte do seu mistério. O primeiro grande 

beat se chama de incidente incitante, é o fato que cria um problema ou objetivo, e motiva o 

protagonista a tomar uma providência. Esse beat está presente no fim do primeiro ato. Depois 

do incidente incitante, os mais importantes beats da trama são as cortinas do segundo e do 

terceiro atos. Também chamados de plot points, turning points ou rising action, são os pontos 

de virada que injetam adrenalina na história e a fazem virar para rumos inesperados (Idem, p. 

74-75). Esses termos podem ser encontrados nas obras de outros autores como Syd Field, Doc 

Comparato e Robert McKee.  

Ao longo do segundo ato se sucederão os obstáculos que afastam o protagonista de seu 

objetivo, podendo ser físicos, emocionais ou psicológicos. A combinação desses conflitos 

crescentes deverá levar o protagonista a uma virada no fim do segundo ato. A dosagem de 

quantos e quais obstáculos deverão ser enfrentados é uma questão delicada, que requer 

sensibilidade para ser estabelecida de forma emocionalmente gratificante para o espectador, 

pois não existe um número ou nível de intensidade pré-estabelecidos para definí-los. Segundo 

Chris Sanders, criador de Lilo e Stitch (2002):  

Começos e finais de um filme têm extremidades fechadas. O segundo ato não 

tem essas extremidades fechadas... suas duas extremidades estão em aberto. 

Caberá a você decidir por quanto tempo ele irá durar, de modo que a pergunta 

a fazer no segundo ato é: de que tamanho é essa jornada? (...) De certa maneira, 
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o segundo ato é infinito em relação ao que você pode fazer. Se fosse louco, 

você poderia fazer um filme de dez horas sobre um personagem que vai 

avançando tão devagar que ninguém iria querer assisti-lo! (SURRELL, 2009, 

p. 77).   

 

 O terceiro ato é onde temos o clímax do filme. Onde o protagonista faz algo que conduz 

a história para um desfecho. É o momento de maior tensão da história, no qual a ação deve 

parecer irreversível, verdadeira e correta. Deve fazer o espectador sentir que tudo está como 

deveria ser no mundo da história. O final não tem que ser necessariamente feliz, mas tem que 

deixar a impressão de que não poderia ter terminado de qualquer outra maneira. (Idem, p. 77-

78).  

No entanto, vale ressaltar que não existe nenhum longa da Disney Feature Animation 

ou da Pixar que tenha um final triste. Isso provavelmente se dá tanto pela própria postura de 

empresa de se colocar como realizadora de sonhos e experiências mágicas, quanto pelo nível 

de engajamento que temos após acompanhar um protagonista por um filme inteiro. É muito 

mais impactante um final triste após horas de desenvolvimento de personagem. Num curta-

metragem, por outro lado, normalmente o final é triste apenas para o protagonista, enquanto 

para o espectador é o punchline de uma piada visual de alguns minutos. Podemos observar isso 

tanto em O Avião do Mickey (1928), um dos primeiros curtas do Mickey Mouse, quanto em As 

aventuras de André e Wally B. e Kinck Knack, nos quais os protagonistas têm objetivos 

frustrados. No entanto, somos levados ao riso pela desventura do personagem central, em vez 

de nos frustrarmos como ela. Talvez a única exceção seja O Sonho de Red, no qual o monociclo 

que sonhava em ser uma estrela dos picadeiros acorda em uma loja de bicicletas, numa noite 

chuvosa, com uma etiqueta de 50% de desconto. É potencialmente o único filme da Pixar que 

termine com um final triste para o espectador. Lembrando, no entanto, que na época a Pixar era 

uma empresa independente, sem qualquer vínculo formal com a Disney.  

 Quando falamos de longas-metragens, momentos tristes são utilizados principalmente 

no decorrer dos dois primeiros atos, como a morte de Mufasa em O Rei Leão, ou os abusos 

sofridos por Cinderella. O primeiro exemplo é um incidente inicial, uma traumática experiência 

que leva Simba, o protagonista, ao exílio e deixa o reino nas garras tirânicas de Scar; o outro 

estabelece o tipo de tratamento hostil sofrido pela personagem-título ao longo da trama, até 

finalmente ser resgatada pelo seu príncipe. De toda forma, os momentos infelizes estão ali para 

serem superados pelo protagonista ao fim da história. O final feliz é uma recompensa tanto para 
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os personagens principais quanto para os espectadores que embarcam na jornada junto com 

eles.  

 Em termos de estruturação, um longa da Pixar não é muito diferente de qualquer outro 

filme narrativo, ou qualquer narrativa, melhor dizendo. Ele apresenta o protagonista, dá um 

problema para ele e então acompanhamos sua resolução. Joseph Campbell aponta no livro O 

herói de mil faces aquilo que chama de “monomito” ou “jornada do herói”, a estrutura básica 

comum a diferentes mitos pelo mundo todo, inclusive em sociedades que nunca tiveram contato 

umas com as outras. Nela o herói, o protagonista da história, tem sua vida cotidiana no seu 

mundo comum. Algo acontece e ele é levado por uma força externa a abandonar seu lar e partir 

numa jornada para um mundo extraordinário, onde encontrará uma série de desventuras e 

desafios para superar. Com o tempo, ele se desenvolve, se torna mais forte e sábio, e está pronto 

para retornar ao mundo comum, transformado pelo processo (SURRELL, p. 79-80). A jornada 

do herói é uma metáfora para a própria vida humana, narrando sempre uma história de evolução 

através da passagem de tempo e do deslocamento no espaço e pode ser aplicada em diversas 

escalas. Não é uma estruturação exclusiva do gênero épico, tramas ambientadas em cenários 

cotidianos podem seguir o mesmo modelo. A estrutura universal do monomito explicita o 

fascínio que o ser humano tem por histórias de superação, em que o protagonista é tirado da sua 

zona de conforto e é levado a superar os conflitos para poder voltar fortalecido mais uma vez 

ao conforto. 

 Em Toy Story, logo na primeira sequência do primeiro ato se estabelece a relação de 

Andy com seus brinquedos, e especialmente com Woody. Logo vemos que o menino tem um 

grande apreço pelo boneco. Assim que Andy deixa os brinquedos sozinhos no quarto podemos 

ver como eles interagem. Alguns estão bem preocupados, pois aquele era o dia da festa de 

aniversário do menino. Não só isso, a família estava a poucos dias de se mudar. Se estabelece 

que o apreço do menino é importante para eles, pois temem tanto serem preteridos por 

brinquedos novos quanto serem esquecidos durante a mudança. Woody tem uma visível posição 

de liderança. Ele preside uma espécie de reunião de equipe, assegurando que todos tenham um 

parceiro de mudança para ninguém ficar esquecido. Além disso, ele tem um relacionamento 

amistoso com os demais colegas; se estabelece que ele costuma jogar damas com Slinky e 

vemos ele brincando com a Tela Mágica. Por ser o boneco favorito do menino, sua confiança 

não está abalada quanto à festa de aniversário. No entanto, Andy ganha um boneco Buzz 

Lightyear, e então acompanhamos Woody se remoendo de ciúmes não só pela popularidade do 

recém-chegado com os demais brinquedos, mas principalmente por perder seu espaço como 

protagonista das brincadeiras de Andy. Em uma noite, Woody tenta atropelar Buzz com um 
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carro de controle remoto para que ele caísse atrás da cômoda em que eles estavam em cima. 

Não é uma atitude bonita, mas iria no máximo causar um pequeno contratempo para Buzz sair 

dali, levar algum tempo para Andy encontrá-lo. O menino brinca com ele o tempo todo, então 

ele iria procurá-lo, de qualquer forma. No entanto, Buzz é acidentalmente jogado pela janela, 

em vez de cair apenas da cômoda. Esse é o evento incitante que põe os brinquedos contra 

Woody, e posteriormente levaria ele à sua jornada com Buzz. 

 É difícil imaginar o boneco cowboy com outra personalidade que não a sua própria: 

alguém que cuida dos amigos, tem apreço por eles sem abrir mão de um certo senso de humor 

ácido, sobretudo quando dá suas pontadas em Buzz ao longo do primeiro ato. Porém, em 

rascunhos iniciais ele era arrogante, agressivo com os demais brinquedos, gritava com eles 

(além de os ameaçar), e jogava Buzz da janela propositalmente. No dia 19 de novembro de 

1993, uma sexta-feira, foi exibido um storyreel para a Disney. A distribuidora suspendeu a 

animação imediatamente, até que a trama e seu protagonista fossem consertados. Todo o 

primeiro ato foi reestruturado para que Woody se tornasse mais simpático, e que um filme sobre 

ele fosse agradável de se acompanhar. Esse storyreel é conhecido como o reel da sexta-feira 

negra. A personalidade de Woody foi retrabalhada; foi criada a sequência de abertura que 

conhecemos hoje, que o estabelece como um bom personagem; e o incidente em que joga Buzz 

pela janela passa a ser acidental (PRICE, 2009, p. 115-116). 

 Em Procurando Nemo houve também uma reestruturação da narrativa, já em um estágio 

avançado no desenvolvimento da história. Em paralelo à busca por Nemo seria narrado o 

passado de Marlin, seu pai. Em cinco flashbacks ao longo do filme veríamos ele conhecendo a 

esposa, indo morar com ela, ajudando-a a se preparar para o parto e tomando conta das ovinhas, 

para só no terceiro ato ser revelado o ataque da barracuda, que o torna tão superprotetor. Andrew 

Stanton decidiu derrubar a estrutura com flashbacks porque podia ser um pouco confusa e 

porque mantinha a personalidade medrosa de Marlin injustificada na maior parte do filme, 

tornando-o um personagem muito chato. Os flashbacks foram substituídos por uma curta 

sequência inicial que infere, sem mostrar diretamente, o ataque da barracuda. “Não foi 

necessário mudar quaisquer linhas, nem o texto. De repente, ele deixou de ser um chato e passou 

a ser alguém com quem simpatizávamos” (Idem, p. 186). 

 Nos dois exemplos, tanto com Woody quanto com Marlin, é sensível a preocupação do 

estúdio em não só estabelecer os protagonistas, mas também fazê-lo de forma que suas 

qualidades e defeitos fiquem em equilíbrio logo no primeiro ato. Lá se estabelece quem é esse 

personagem, em que meio ele vive e qual é sua filosofia de vida. Também lhe é dado um grande 



57 
 

conflito, o qual ele deverá superar apesar de suas limitações. Muitas vezes superar limitações 

internas faz parte do processo de vencer o grande conflito da trama.   

 O artista do departamento de história da Pixar Austin Madinson sugere a seguinte 

estrutura para se pensar a construção de um filme: Era uma vez um (a) _________. Todos os 

dias________. Um dia_________. Por causa disso_______. Por causa disso_________. Até 

finalmente________.  Ele ressalta que é importante que os beats da história sejam conectados 

por “por causa disso” em vez de “e então”. “Pode ser numa matéria de jornal, um romance, ou 

um roteiro, você quer que sua história seja atraente, que cada cena seja necessária. Cada cena 

deve ter aquela parcela de informação que nos leva à próxima” (Retirado do vídeo Pixar’s Story 

Structure. Tradução livre). Por exemplo: Era uma vez um boneco chamado Woody. Todos os 

dias Andy, o dono de Woody, brincava com ele. Um dia Andy ganha um novo boneco, Buzz 

Lightyear, e passa a brincar mais com ele do que com Woody. Por causa disso, Woody fica 

com ciúmes. Por causa disso, ele tenta jogar Buzz da cômoda, mas erra o alvo, jogando-o pela 

janela. Por causa disso, Buzz vai atrás de Woody furioso... E assim por diante. 

 Segundo Dean Movshovitz, a Pixar descobre o que o protagonista mais deseja e o coloca 

na situação exatamente oposta. “Um personagem desconfortável é levado a trabalhar duro para 

voltar à sua zona de conforto, como nós faríamos na vida real. Esse desejo acarreta ações, 

decisões e emoções que são a principal parte da narrativa interna da sua história” 

(MOVSHOVITZ, 2015, p. 7. Tradução livre). O autor afirma que para deixar o personagem 

realmente desconfortável deve-se criar uma fraqueza ou medo para ele superar. E por isso, a 

Pixar cria problemas no mundo de cada um de seus protagonistas.  Por essa razão o boneco 

ciumento, que queria mais atenção de seu dono é levado a se aliar o seu maior concorrente ao 

se perderem do garoto. Ou um pai extremamente medroso é levado a cruzar o oceano atrás do 

seu filho, a coisa mais preciosa que ele tem no mundo e seu último laço com a sua falecida 

esposa. 

 Normalmente os personagens principais dos longas da Pixar sofrem uma mudança 

emocional ao longo da jornada, culminando numa capacidade nova, adquirida para a conclusão 

do terceiro ato. Movshovitz aponta que quando um protagonista tem que mudar algo profundo 

sobre si mesmo para alcançar seus objetivos é extremamente tocante, porque uma mudança 

desse tipo é muito difícil de alcançar, seja na ficção, seja na realidade. “Cada mudança não é só 

um nascimento, mas também é uma morte, uma vez que o personagem precisa se desvencilhar 

de um aspecto profundo próprio” (Idem, p. 36). Essas transformações para nos parecerem reais 

devem acontecer gradualmente, através dos fatos que o protagonista vai sofrendo ao longo da 

jornada. Buzz precisa ver o seu próprio comercial na televisão para, pela primeira vez, colocar 
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em xeque a certeza de que é um patrulheiro espacial. Não satisfeito, ele tenta voar, caindo de 

uma grande altura e quebrando seu braço. Só então ele poderá reavaliar o que sabe do mundo e 

o que é realmente importante para ele. Marlin precisa partir em uma longa jornada com a 

atrapalhada Dory, inadvertidamente tolhendo-a, sem de fato acreditar nas capacidades dela, até 

o momento em que comete um ato falho e a chama de Nemo, e percebe que talvez ele tivesse 

pouca fé nas capacidades do filho.  

 Podemos dizer, portanto, que a Pixar é bem cautelosa ao estruturar seus filmes. Coloca 

os defeitos, qualidades, aspirações e desafios de maneira clara no primeiro ato. Constroem uma 

trama coesa, em que cada beat desencadeia o próximo e, ao longo do percurso, estabelecem 

obstáculos que tornam o personagem mais forte. No terceiro ato, esse protagonista está 

preparado para solucionar seus problemas e concluir a história.   

    

 

3.2. A CANÇÃO COMO RECURSO NARRATIVO  

 

 Desde os primeiros curtas estrelados por Mickey Mouse, Walt Disney faz uso do som 

como ferramenta integrante de narrativa e encantamento de seus filmes. Com a série Sinfonias 

Ingênuas (1929-1939) começou a desenvolver sua expertise em musicais. Em 1937 lançou o 

longa-metragem Branca de Neve e os Sete Anões, o primeiro de uma grande tradição no 

formato. As animações clássicas em longa-metragem de Disney eram sempre musicais e 

seguiam uma estrutura básica de canções para estabelecer a trama, apresentar personagens, ou 

até mesmo avançar rapidamente na história. Cada canção geralmente coincide com um beat 

importante do filme.  

O “hino” é uma canção forte que simboliza a obra toda e os temas que ela representa. 

Costuma ser uma música mais séria, que, às vezes trata questões complexas, geralmente é 

apresentada logo no primeiro ato. A apresentação musical deixa o tema mais claro e palatável 

para o público, sobretudo para as crianças pequenas. Ciclo sem fim, a canção de abertura de O 

Rei Leão é um bom exemplo. Um hino que exprime todo o conceito do filme, explica a ordem 

natural das coisas (a força sagrada que liga os seres vivos), elementos centrais da jornada de 

Simba para se tornar rei. A sequência inicial originalmente teria uma cena de diálogo, mas a 

direção optou por cortar, pois o hino dava conta de apresentar o filme por si só (SURRELL, 

2009, p. 91). 
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 Outra canção que costuma aparecer no primeiro ato é a do “eu quero”.  Desde Branca 

de Neve, é através da canção “eu quero” que o protagonista exprime suas esperanças e sonhos. 

Ela estabelece qual será a sua jornada e faz a plateia saber o que poderá acontecer ao longo do 

filme, lhe dando algo pelo que torcer dali em diante. Em A Bela e a Fera (1991), Bela, a canção 

eu quero do filme, tem funções múltiplas. Não só nos apresenta a protagonista, como a vida no 

vilarejo dela, e o que seus habitantes pensam da jovem, sobre sua beleza, fixação por leitura e 

ambições na vida. 

 Histórias de amor são outro ingrediente básico e tradicional na Disney, tal qual as 

“canções de amor” nas quais são expressas. Às vezes a canção de amor se sobrepõe ligeiramente 

com a canção “eu quero”. Por exemplo em Era uma vez um sonho, de A Bela Adormecida, 

reprisada como canção de amor no final do filme. Em outras histórias essa canção pode se tornar 

um “hino do amor”, simbolizando a ligação eterna entre dois personagens, como Isto é o amor, 

de Cinderella, ou No meu coração você vai sempre estar, de Tarzan (SURRELL, 2009, p. 95). 

 Já a “canção do vilão” apresenta de forma muito clara ao espectador quem é esse 

personagem, e qual tipo de coisa ele é capaz de fazer. Algumas são apenas uma acolhida musical 

ao vilão e a seu comportamento, como Gaston, em A Bela e Fera; outras desempenham papéis 

mais ativos em seus filmes. Por exemplo, em Corações infelizes, de A Pequena Sereia, Úrsula 

explica em detalhes o contrato que dá pernas para Ariel em troca de sua voz; ou em O Rei Leão, 

em Se Preparem, Scar convoca as hienas para deflagrar seu golpe contra o reino do irmão. A 

canção do vilão contrapõe a canção “eu quero”, pois ela mostra o antagonista que tentará 

impedir o herói de conquistar o que deseja, e muitas vezes, explica em minúcias seu plano para 

tal.  

 As canções também são utilizadas para apresentar elementos básicos da história de 

forma dinâmica, evitando monotonia, e para transportar o herói de um ponto a outro na trama. 

Muito útil para representar longas exposições de tempo, como a passagem pela adolescência de 

Simba em Hakuna Matata, ou o treinamento de Mulan em Homem ser. As canções pegam 

momentos que poderiam ser lentos e desinteressantes para o espectador e o transformam em 

algo dinâmico e cativante. 

 Nas obras da Pixar, a música é muito utilizada para intensificar a atmosfera visual. No 

entanto, o uso de canções como motor narrativo é muito restrito, em parte, inclusive para se 

distinguir da tradição dos musicais da Disney. A franquia Toy Story deve ser a que mais lança 

mão desse recurso, talvez em parte pelo primeiro filme ter sido uma obra sem precedentes, na 

qual a Disney, como distribuidora, quisesse um pouco de sua marca nele; talvez por 



60 
 

simplesmente ser um representante de um momento de transição do formato de longas de 

animação estadunidense, tanto para o mercado, quanto para o público.  

 No primeiro Toy Story temos apenas três canções, todas elas posicionadas 

estrategicamente para estabelecer questões importantes da trama e externalizar com exatidão os 

pensamentos do personagem sem que ele o faça cantando com sua própria voz. Amigo estou 

aqui é o hino da franquia. Executada pela primeira vez logo no início do primeiro ato do filme, 

estabelece a relação entre Woody e Andy, fala de uma amizade incondicional e duradoura, 

estabelecendo bem qual a situação que será abalada posteriormente. Nos filmes seguintes, a 

canção se estende ao tema não só da relação do garoto com seus brinquedos favoritos, como da 

amizade entre Buzz e Woody, que passam a ser cúmplices em sua primeira aventura juntos. 

 Coisas Estranhas, próxima do fim do primeiro ato, estabelece a mudança de paradigma 

para Woody. O cowboy se sente jogado de lado tanto pelo menino quanto pelos colegas 

brinquedos, que passam a dedicar muito tempo e atenção a Buzz. Durante essa música, o filme 

faz uma elipse de tempo, na qual podemos observar como a configuração do quarto do garoto 

muda do tema de velho oeste para o tema espacial (tanto na roupa de cama, quanto nos desenhos 

pendurados na parede), além de apresentar diversos momentos em que Woody é preterido em 

favor de Buzz. Esse uso da canção torna o filme mais dinâmico, uma vez que supre a 

necessidade de mostrar para o espectador a sequência de desprazeres sentidos por Woody, mas 

de uma maneira leve e sucinta, evitando monotonia. 

 Por fim, Voar eu não vou nunca mais imprime um Buzz Lightyear relutante à epifania 

de se descobrir como um brinquedo. Após assistir a seu próprio comercial na casa de Sid, o 

vizinho de Andy que tortura brinquedos, o boneco patrulheiro tenta fugir da casa do garoto 

voando através de uma janela, pulando do alto de um parapeito. Ele cai, e seu braço se separa 

do corpo. A canção reforça o sentido da imagem, a dor não é física, ela é interna. O personagem 

não consegue lidar com o fato de que tudo que ele conhecia como realidade não passava de 

ficção.  

 Existem casos semelhantes do uso de canções em títulos como Toy Story 2, com Quando 

eu era amada, a melancólica canção sobre a boneca vaqueira Jessie, que expressa todo o 

ressentimento que a personagem tem por ter sido deixada para trás por sua antiga dona. Em Os 

Incríveis, temos uma montagem com passagem de tempo ao som de Life’s Incredible Again, na 

qual vemos como Beto melhora sua qualidade de vida após retomar a dupla identidade como 

super-herói. Contudo, a trilha do filme é exclusivamente instrumental, sem uma canção sequer. 

Há casos também como em Monstros S.A. e Vida de Inseto, em que há uma canção-tema que, 

no entanto, só é tocada nos créditos finais.  
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WALL-E é um caso interessante porque mesmo o filme não sendo um musical, se 

apropria de cenas e canções de um musical preexistente para reforçar alguns sentimentos e 

aspirações do protagonista. No entanto, a canção no filme tem uma função mais acessória do 

que essencial. As músicas na franquia Toy Story, Vida de Inseto e Monstros S.A., quando 

distribuídos internacionalmente, receberam uma versão localizada para o país de destino. Algo 

que não acontece em WALL-E. Pelo menos em suas cópias dubladas no Brasil, não há versões 

traduzidas ou adaptadas das canções de Alô, Dolly!. 

 De toda forma, das mais diversas maneiras que as canções são utilizadas pela Pixar, até 

o presente momento não houve um uso tão massivo delas tal como em um musical, tampouco 

que os personagens interrompessem suas ações para cantar seus sentimentos. Essa ainda é uma 

maneira de narrar animação muito associada à Disney Feature Animation, que é o selo da Walt 

Disney Company que costuma lançar musicais para o cinema. 

 

 

3.3. CREDIBILIDADE  

 

 Numa cena hipotética, na qual tenhamos um personagem sofrendo uma ação e em 

seguida reagindo a ela, não podemos, por exemplo, colocar o Pateta e esperar que o resultado 

seja o mesmo se o trocarmos pelo Pato Donald. Isso acontece porque as personalidades dos dois 

são muito distintas. Segundo o próprio Walt Disney: 

Até se tornar uma personalidade, o personagem não tem credibilidade, e é 

preciso acreditar nos desenhos animados. Sem personalidade, o personagem 

pode fazer coisas interessantes ou engraçadas, mas se as pessoas não 

conseguirem se identificar com ele, as ações do personagem parecerão irreais. 

Sem personalidade, uma história não soará verdadeira para a plateia 

(SURRELL, 2009, p. 107). 

 

 Surrell afirma que credibilidade é a sinceridade disfarçada de apelo. Sinceridade exige 

a criação de um comportamento plausível, verdadeiro àquele personagem, enquanto apelo diz 

respeito tanto à credibilidade de sua conduta quanto à sua concepção visual. Ser sincero é estar 

comprometido com a verdade do universo que está sendo retratado. “Até mesmo nos reinos 

encantados de animais falantes, coisas dançantes e navios voadores de piratas, os roteiristas têm 

a obrigação de dizer a verdade por meio de seus personagens. Esses personagens têm de parecer 

verdadeiros para que os espectadores os aceitem” (Idem, p. 110). Em suma, para que o 
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personagem seja crível, ou seja, aceito pelo espectador como um ser vivo dentro daquele 

universo, os realizadores precisam tratá-lo com sinceridade, dando a ele apenas 

comportamentos que combinem com a sua conduta. Um personagem não pode agir de maneira 

que não vá de acordo com a sua essência apenas para mover a trama pois, dessa forma, ele 

pareceria falso e artificial. Em outras palavras, o personagem precisa ser tratado de forma 

coerente, desde sua apresentação até o encerramento da trama. 

Na Pixar conceitos semelhantes são seguidos. Segundo Pete Docter, diretor de Monstros 

S.A., Up – Altas Aventuras e Divertida Mente: 

Nós tentamos não pensar nos filmes como filmes de criança, mas como filmes 

que faríamos para nós mesmos, que gostaríamos de assistir. E nós não 

zombamos deles. Nós tratamos desses personagens como se eles estivessem 

vivos de alguma forma, são personagens vivos e que respiram. Não quer dizer 

que não façamos piadas, mas nós os levamos a sério nesse sentido. Eles sofrem 

contratempos reais, e existem questões e coisas reais que eles precisam 

aprender e superar, do mesmo jeito que nós mesmos (Retirado da entrevista 

Pixar's Pete Docter in Studio Q. Tradução livre). 

 

Para que o personagem parece mais natural, ele precisa ter diversos traços, padrões de 

comportamento e imperfeições. Uma das inspirações do supervisor de animação Glen Keane 

para Ariel em A Pequena Sereia era uma fotografia de sua esposa, que ficava em sua 

escrivaninha. Ele aplicou na personagem um pouco da valentia, otimismo e teimosia de sua 

mulher para, assim, Ariel deixar de ser apenas uma série de desenhos, se tornando uma pessoa 

viva, que respira (ainda que debaixo d’água e portando uma longa cauda de peixe esverdeada) 

(SURRELL, 2009, p. 111-112). Ariel é uma personagem com a qual a plateia pode se relacionar 

por ser criada de maneira naturalista, agindo organicamente de acordo com sua personalidade 

e remetendo o espectador a uma pessoa de verdade. Segundo Docter:  

Nós tentamos, eu sei que eu tento, colocar na história alguma coisa pela qual 

eu tenha passado na minha própria vida, alguma dificuldade, geralmente uma 

situação que não seja claro o vencedor ou perdedor. Monstros S.A. nasceu do 

fato de que eu amo o meu trabalho, e minha esposa e eu tivemos um filho. 

Então, de repente, eu quero estar no trabalho, mas aí estarei perdendo o 

primeiro sorriso dele em casa. Como eu posso.... Eu quero estar... nos dois 

lugares, mas eu não posso... E é com isso que Sulley em Monstros S.A. está 

lidando, essa ideia de amar o trabalho, pelo qual se dedica integralmente, e 

então ele tem uma criança, que se torna sua obsessão, e não sabe mais como 
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equilibrar sua vida. São esses eventos da vida real que são complexos, e que 

esperamos que muitas pessoas possam se relacionar, que se tornam o coração 

do filme (Pixar's Pete Docter in Studio Q. Tradução livre). 

 

A Pixar não tem medo de criar personagens falhos. Fazê-los com diferentes qualidades 

e defeitos os tornam mais humanos, uma vez que nós mesmos somos cheios de qualidades e 

defeitos. As pessoas reais não são puramente más ou boas, mas são resultado das diferentes 

ações que tomam ao longo de suas vidas. Por isso Woody, que é simpático com os colegas 

brinquedos e que ama seu dono é tão bem aceito quando tem um acesso de ciúmes ao sentir-se 

deslocado de seu lugar no mundo. A partir daquele momento, precisa colocar as coisas em 

equilíbrio. Ele teria duas opções: A fácil seria se livrar de Buzz para sempre, fazendo Andy 

perdê-lo de alguma forma ou até mesmo o destruindo. Uma medida cruel, ainda mais dado o 

quão importante é para um brinquedo ser amado por uma criança. Um comportamento tão 

malévolo não seria aceito pelo público. Ironicamente, é isso que ele tenta fazer no reel da sexta-

feira negra. A segunda opção que ele tem é aprender a conviver com Buzz, a qual ele é forçado 

a seguir intensivamente a partir do momento em que são deixados no posto de gasolina. Se 

Woody não fosse ciumento, ele não teria um crescimento ao longo do filme, talvez sequer 

houvesse filme. Como defende Christopher Vogler em A Jornada do Escritor, “Os defeitos são 

um ponto de partida, feito de imperfeição e de algo a completar, a partir do qual o personagem 

pode crescer” (2006, p. 56). 

Em Procurando Nemo, podemos ver como Marlin é retratado de maneira coerente com 

sua personalidade. Ele é um personagem extremamente medroso e superprotetor. De fato, a 

única coisa que o faria se afastar demais da segurança de sua anêmona e embarcar em uma 

viagem desbravando o oceano seria se o seu filho estivesse correndo risco de vida. Logo, ao 

longo da história Marlin não é aventureiro, ou cai de cabeça nas experiências que está vivendo, 

pois, sente-se em constante perigo e só está naqueles lugares porque não há outra saída. Ele é 

um pai superprotetor e angustiado, como tantos humanos de nosso mundo. Essas falhas do 

personagem, seus medos e exasperações o tornam mais relacionável com o público, pois são 

falhas que nós próprios temos que enfrentar em nosso dia a dia, e nos dá o que torcer para que 

o personagem supere até o fim da história. Dory, por outro lado, faz um contraponto a Marlin 

por ser muito mais alegre e descontraída, muitas vezes o impulsionando adiante em sua jornada. 

Dory, inclusive, tem uma gama de habilidades sem as quais seria muito difícil, ou até 

impossível, para Marlin chegar até Nemo, como saber ler e falar baleiês. No entanto, ela ainda 

tem seus problemas de memória. Dory consegue superar os problemas apesar de sua 
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deficiência, e não se livrando dela. Essa consistência na personagem a torna um paralelo a 

Nemo. Se os roteiristas decidissem que no meio do filme Dory simplesmente pararia de 

esquecer coisas de uma hora para a outra, uma de suas principais características seria descartada 

artificialmente, gerando rejeição do público, tal como desvalidaria a principal lição que Marlin 

aprende com ela, a de ter fé na capacidade do outro, apesar de suas deficiências. 

Um tratamento coerente deve ser dado a todos os personagens, inclusive aos vilões. 

Diferente da tradição Disney, na qual não só é costume ter um vilão, como também dar-lhe 

tempo de tela cantando seu próprio tema (que explica todas as suas ambições e planos para 

derrotar o protagonista), na Pixar os antagonismos são mais diversificados. Em Toy Story, até 

um determinado ponto, Buzz é o principal antagonista de Woody; em Procurando Nemo, o 

oceano é a força geradora de conflito que vai estabelecendo dificuldades para Marlin. Nesses 

filmes, por exemplo, não há vilões. Nem mesmo o menino que tortura brinquedos, Sid, pode 

ser classificado como tal. Ele não anseia pela derrota do herói; sequer sabe que os brinquedos 

estão vivos. O menino pode ser meio truculento nas brincadeiras, até assustador da perspectiva 

de Woody, mas no final das contas ele só estava exercitando sua criatividade recombinando 

partes de diferentes brinquedos e, até onde ele sabia, de maneira inofensiva. Importante ressaltar 

que um antagonista nem sempre é um vilão. Vogler aponta: 

Os vilões e inimigos, geralmente, dedicam-se à morte, à destruição ou à 

derrota do herói. Os antagonistas podem não ser tão hostis — podem ser 

aliados que têm o mesmo objetivo, mas discordam do herói quanto à tática. 

Antagonistas e heróis em conflito são como cavalos numa parelha, que puxam 

em direções diferentes, enquanto vilões e heróis em conflito são como trens 

que avançam um de encontro ao outro, em rota de colisão (VOGLER, 2006, 

p. 83). 

 

Quando a Pixar cria vilões, ela tende a uma construção mais complexa, dando a eles um 

passado e regras de conduta bem firmadas. Síndrome havia sido na verdade Bochecha, criança 

que se dizia o maior fã do Sr. Incrível. O garoto era um prodígio no desenvolvimento de 

tecnologia, e criava aparatos para poder lutar ao lado de seu herói, como seu ajudante. O Sr. 

Incrível, no entanto, não apreciava a intromissão do menino e lhe mandou voltar para casa e 

deixá-lo em paz. Bochecha não suportou a rejeição e passou a dedicar sua vida a superar essa 

derrota pessoal. Ganhou muito dinheiro vendendo sua tecnologia, construiu um enorme 

complexo numa ilha particular e deu início ao seu plano de construir um robô, uma máquina de 

destruição imbatível, que nenhum herói pudesse derrotar. Para desenvolver e aperfeiçoar o 
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projeto, ele contratava antigos heróis aposentados para virem à sua ilha com o pretexto de que 

a máquina estaria enlouquecida e que precisaria que ela fosse neutralizada. Síndrome fazia 

melhorias nela, derrotando herói após herói, até chegar em um ponto em que o invento fosse 

tão desenvolvido que poderia ser páreo para o Sr. Incrível. Depois disso, Síndrome encenaria 

um ataque à uma cidade com a máquina, apenas para poder pará-la ele mesmo e assim, se lançar 

como um novo tipo de herói, e depois vender equipamentos que dariam superhabilidades para 

pessoas comuns a preços bem altos. Nesse processo, planejava destruir e superar o antigo ídolo 

e dar às pessoas comuns poderes especiais que, para Síndrome, eram a diferença entre ele e o 

Sr. Incrível (e ainda ganharia muito dinheiro com isso). 

Quando existe algum vilão na Pixar, ele nunca é feito de puro mal injustificado, é 

alguém que é levado a situações decisivas, e opta por caminhos egoístas ou de moral duvidosa. 

No entanto, dentro do seu próprio código de conduta, o vilão faz o que faz acreditando ser a 

coisa certa. Síndrome queria se provar poderoso para o Sr. Incrível e para a sociedade. Em UP, 

Charles Muntz quer pegar a ave Kevin para provar que ele não é louco nem estúpido, e que ela 

realmente existe. Enlouquecido, Muntz executa qualquer pessoa que ele acredite estar querendo 

roubar sua descoberta. Conforme dizem Jonston e Thomas: “Todos nós somos potenciais 

vilões. Se formos bastante pressionados, empurrados além das nossas medidas, o nosso sistema 

de autopreservação assume o comando e nos tornamos capazes da mais terrível vilania” 

(SURRELL, 2009, p. 114).  

Anton Ego é mordaz em suas críticas porque só aceita comida excelente. Ele é contra o 

mote do Chef Gusteau de que “Qualquer um pode cozinhar” por defender que a culinária é uma 

fina arte, que deve ser zelada a todo o custo. Ele critica pesadamente restaurantes, e sente prazer 

em fazê-lo, até provar o ratatouille de Rémy, que o leva de volta aos tempos de infância e aquece 

seu coração. Ao encontrar o chef que lhe proporcionou essa experiência e constatar que o 

mesmo é um rato, Ego se vê obrigado a repensar suas crenças, e acaba se aliando ao protagonista 

ao final da trama. Ele deixa de ser um vilão nesse processo, seu objetivo não mais é o de tolher 

o herói. No entanto, essa mudança ocorre de maneira orgânica, respeitando a personalidade que 

foi estabelecida para Ego. 

Os personagens da Pixar, sendo eles protagonistas ou não, sofrem qualquer 

transformação de caráter, ou desempenham qualquer ação de maneira orgânica, com base em 

emoções reais. Isto é o que lhes dá vida e credibilidade.  Por serem construídos como seres com 

defeitos e virtudes, eles são mais complexos e realistas do que personagens que sejam 

construídos marcadamente como vilões ou mocinhos. Nesse sentido podemos dizer que são 

personagens esféricos, ou redondos, uma vez que não são construídos de maneira plana. Essa 
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construção esférica permite a existência de personagens como Woody, um protagonista zeloso 

e simpático, mas que também pode ser muito cínico e ciumento; ou Anton Ego, que é duro e 

amargurado, mas acaba tendo seu coração amolecido no final da história. 

 

 

3.4. TEMA 

 

 Surrell afirma que três elementos de história – trama, personagem e tema – são as forças 

dominantes na criação não só dos longas da Disney, mas da maioria dos filmes (SURRELL, 

2009, p. 60).  O tema de uma história é a mensagem que o seu narrador espera transmitir para 

o mundo, o que ele está tentando dizer. O que significa a história? Qual significado os 

personagens tiram das experiências que tiveram? O que nós, a plateia, aprendemos após 

vivenciar o filme? (Idem, p. 138). “O tema é um dos aspectos essenciais para a criação de 

histórias que duram para sempre e de personagens que passam a habitar eternamente a vida dos 

espectadores pelo mundo afora” (Idem, p. 139). 

 Will Eisner afirma que existem poucos temas universais, com centenas de variações, 

que representam fantasias, surpreendem, divertem; que satisfazem a curiosidade de áreas pouco 

conhecidas da vida e, sobretudo, fornecem uma visão do comportamento humano em várias 

condições (EISNER, 2005, p. 54). Por exemplo o tema de A Pequena Sereia; “as crianças 

devem ser livres para viver a própria vida” é atemporal e permanentemente relevante pois chega 

um momento na vida de cada um de nós em que começamos a nos distanciar da guarda de 

nossos pais para trilhar nosso próprio caminho. Podemos viver o tema em mais de um papel 

inclusive, não só como filhos, mas também como pais. “Um tema forte traz mais peso e 

significado para a história em si, e é revelado para a plateia pela maioria dos personagens mais 

importantes, senão todos” (SURRELL, 2009, p. 141). Como diz Movshovitz:  

Procurando Nemo poderia ter uma trama completamente diferente e manter 

seu tema. Poderia ser sobre um alienígena viajando pela galáxia procurando 

seu filho (ou filha). Em vez de tubarões, teríamos marcianos; em vez de 

humanos mergulhadores, humanos astronautas. Mas, se a motivação de 

Marlin como um pai que sofre obsessivamente com a segurança de seu filho 

fosse mantida, o tema do filme seria o mesmo (MOVSHOVITZ, 2015, p. 

79. Tradução livre). 
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De certa forma, pode-se dizer que o tema de Procurando Nemo é semelhante ao de A 

Pequena Sereia, não pela ambientação marinha, ou por terem peixes falantes, mas por sua 

mensagem de “É preciso deixar a criança viver seu caminho”. Isso é muito bem ilustrado por 

Dory, quando ele fala para Marlin “Se você não deixar nada acontecer com ele, nada vai 

acontecer com ele”. Trata-se de uma rápida reflexão sobre a proteção excessiva do pai estar 

evitando que o menino tenha boas experiências. A questão de definir quais limites e liberdades 

devem ser concedidos aos filhos em crescimento é comum a todos os pais, ou tutores de crianças 

e adolescentes.    

Surrell ressalta que apesar da importância de se ter um tema bem determinado para a 

história, raramente ele é o ponto inicial no desenvolvimento de um roteiro porque, 

normalmente, é durante o processo de escrita que o roteirista descobre qual é a mensagem que 

ele deseja passar com exatidão. O roteiro que começa a ser escrito a partir do tema corre o risco 

de parecer pedante e cheio de pregações moralistas. O autor afirma que é melhor se concentrar 

em contar uma boa história, ou em apresentar personagens interessantes e seguir aperfeiçoando 

o tema a cada tratamento até que ele se encaixe à história e aos personagens como um elemento 

igualmente importante; chegar lá natural e honestamente, deixando a história e os personagens 

dizerem o que ele significa. (SURRELL, 2009, p. 141-144). Mais uma vez a abordagem 

coerente e orgânica se mostra importante, não só no desenvolvimento de personagens, mas da 

trama e na descoberta do tema, também. 

Divertida Mente é a expressão mais literal da tendência da Pixar em mexer com 

emoções. Na obra, as próprias emoções são literalmente os personagens principais. A trama 

gira em torno da pré-adolescente Riley Andersen, que se muda com seus pais de Minnesota 

para São Francisco, Califórnia. Dentro da mente da garota, em uma sala de controle (uma 

espécie de quartel general), existem essas emoções que comandam as suas ações, capitaneadas 

por Alegria. Para ela, Riley deve estar sempre 100% feliz, o que tem sido um desafio, pois a 

menina está tendo dificuldades para se adaptar à cidade nova. Sua equipe consiste de Raiva, 

Medo, Nojinho e Tristeza. Alegria entende o porquê da existência de cada um deles, mas não 

consegue conceber qual é a serventia de Tristeza, proibindo-a de agir sobre Riley. Na mente da 

menina existem os mais diversos tipos de memória, as mais importantes são as chamadas 

memórias-base, que ditam a sua personalidade Todas eram alegres, até o momento que Tristeza 

toca em uma delas, aparentemente transformando-as em uma memória triste. Acidentalmente 

essas memórias, tal como Alegria e Tristeza são levadas por um cano para longe da sala de 

comando. Sem essas memórias em seu devido lugar, a personalidade de Riley vai ruindo 

paulatinamente. Alegria e Tristeza precisam levá-las de volta o mais rápido possível, antes que 
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seja tarde demais. Longe do comando de Alegria, as outras emoções tentam gerir Riley, mas 

infelizmente só agravam a difícil convivência que a menina está tendo com os pais. Raiva pensa 

ter a solução: implanta a ideia de voltar para Minnesota, lugar de onde vinham as boas 

memórias. Ao longo da jornada, Alegria percebe que uma das memórias-base alegres só existe 

por conta de um momento em que Riley estava triste, e após chorar, ela foi reconfortada por 

seus pais e amigos, criando a memória feliz. Ao voltarem para o comando, Alegria deixa 

Tristeza controlar a menina, que volta para casa e abraça seus pais em prantos. A mensagem no 

fim é de que não há problema em se sentir triste, colocar a tristeza para fora é importante para 

sinalizar àqueles que gostamos que não estamos bem. 

Divertida Mente tem um apelo emocional grande justamente pelo tema central tão forte: 

“Às vezes nos sentimos tristes, e não há nada de errado com isso”, e também pela sua 

ambientação tão universal, de crescimento, mudanças (não só mudança de cidade, mas a 

passagem por diversos estágios da vida em si), que ocorrem com todos, e cada um precisa 

desenvolver sua própria forma de reagir. Nesse processo se perde muita coisa e se ganha muita 

coisa. A perda de algo querido e a resposta que é dada a essa perda é um definidor de caráter, e 

a Pixar no geral trabalha isso muito bem. Seja a viuvez de Carl em Up, ou o medo que Woody 

tem de perder o amor de Andy em Toy Story. O estúdio procura temas que estejam envolvidos 

com mudanças que temos que enfrentar em nosso dia-a-dia; e os exploram de maneira profunda 

para que possamos relacioná-los às nossas vidas.  

 Todos esses temas, essas mensagens entranhadas em cada filme que os tornam especiais, 

São a ponte entre o nosso mundo e nossos sentimentos reais e aquele universo fantástico que se 

desenrola na tela. Segundo Sérgio Nesteriuk:  

Podemos afirmar que a animação, seja qual for seu gênero, suporte ou 

propósito, é uma manifestação artística que busca a verdade nas formas 

extremas da artificialidade. Por conta disso, consegue desenvolver certas 

situações sui generis e provocar determinadas reações no público que 

dificilmente seriam conseguidas de outra forma. É como se o fato de 

aparentemente não se posicionar próxima àquilo que as pessoas entendem por 

realidade permitisse à animação abordar as mais diversas questões de maneira 

“inofensiva” e “despretensiosa”. Com a “guarda baixa”, o público favorece a 

receptividade da animação e uma maior abertura na recepção e decodificação 

de sua mensagem. Muitas personagens animadas podem fazer e dizer coisas 

que não seriam aceitas, às vezes sequer imaginadas, por personagens humanas 

reais. A alegoria é, sem dúvida, um recurso poderoso (...) (NESTERIUK, 

2011, p. 216). 
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Possivelmente o design estilizado e atraente dos personagens do estúdio, combinado 

com os belíssimos cenários realistas, não só possibilita uma roupagem nova e irreverente para 

temas comuns a uma grande maioria de pessoas, mas os potencializa, universalizando não só 

sua mensagem, mas sua visualidade como um todo. Esse é o grande trunfo da Pixar. Eles têm 

um ótimo veículo para se contar histórias universais e se concentram em passar sentimento 

verdadeiro. Algo que hoje a diferencia de outros estúdios que fazem filmes com tramas mais 

rasas, direcionados apenas para o público infantil. Com temas universais bem elaborados, o 

filme tem a capacidade de passar o teste do tempo e continuar encantando por muitos anos após 

sua estreia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

4. CONCLUSÃO 

 

 A Pixar e seus filmes são um produto direto de extensa pesquisa tecnológica associada 

a técnicas clássicas de narrativa, construção de personagem e animação. Por mais que seja o 

estúdio que lançou a animação computadorizada de longa-metragem para o grande público, que 

com o tempo foi ficando mais e mais popular (chegando ao ponto de hoje em dia ser muito mais 

comum do que animação tradicional nas salas de cinema pelo mundo), o segredo para seus 

filmes se tornarem icônicos consiste no mais tradicional dos hábitos de Walt Disney: dedicar-

se à história e aos personagens. Uma questão que aparenta ser trivial quando se fala de 

desenvolvimento de obra cinematográfica, mas sobre a qual até os estúdios do falecido Disney 

lidavam com dificuldade à época em que a Pixar dava seus primeiros passos. 

 A base para se construir personagens cativantes em longas-metragens 3D é a mesma da 

animação tradicional. Se excetuarmos as questões relativas à direção de arte e nos 

concentrarmos apenas em aspectos de desenvolvimento de trama, podemos dizer que são as 

bases comuns a qualquer filme narrativo de ficção, incluindo os de captação direta. O que, de 

maneira alguma, significa que existe algum tipo de “fórmula do sucesso” ou coisa parecida. 

Filmes, e seus protagonistas, nos atingem em um nível emocional e, em primeira instância, o 

diretor, os roteiristas, a equipe criativa no geral, precisa confiar em seus sentimentos, nas 

sensações que o filme evoca, para contar a história de maneira efetiva e envolvente. As 

diferentes técnicas que um cineasta usa para fazer seus filmes devem ser pensadas como 

ingredientes, não como a receita do bolo. Cada história deve ser desenvolvida como um evento 

inédito, um novo e delicioso sabor, o que não impede o confeiteiro de usar ingredientes 

conhecidos em uma proporção e ordem diferentes. O paladar dele terá que dizer se a receita 

funciona, pois ela não está escrita em lugar nenhum. Isso vale tanto para tramas totalmente 

novas quanto para a criação de sequências, spin-offs, e afins.  

 A criação de histórias cativantes e de qualidade é resultado de grande dedicação e 

comprometimento para que a narrativa funcione, e para que todos os elementos nela contidos 

harmonizem organicamente. Não existe nada de radicalmente diferente na estrutura de um Toy 

Story em relação a qualquer título impopular da Disney. O conteúdo, por outro lado, irá definir 

do que se trata o filme e como são seus personagens. Podemos observar que, de maneira geral, 

em todos os filmes da Pixar o protagonista tem uma questão emocional, interna, que precisa ser 

resolvida em paralelo com uma trama externa. No decorrer da jornada exterior ele vai coletando 

experiência, crescendo internamente, e desenvolvendo as ferramentas com as quais ele 
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conseguirá resolver seu conflito interior. Há uma construção cuidadosa dessa jornada para que 

o espectador sinta o crescimento do personagem. Se esse crescimento não for sensível não será 

crível. O espectador precisa sentir a jornada junto com o personagem para se conectar a ele. A 

base em experiências reais durante o desenvolvimento da história traz veracidade para a trama, 

personagens e tema. As temáticas, também são desenvolvidas em torno de sentimentos reais. O 

desenvolvimento da trama é trabalhado até ser possível identificar um tema sucinto, de simples 

reconhecimento, mas emocionalmente profundo. A mensagem do filme, seu tema, deve ser algo 

reconhecível em nossas vidas, questões que o público tenha que enfrentar em seu cotidiano.  

 A Pixar segue uma escola clássica de design de personagens que data do início da 

industrialização da animação, na qual são criados personagens de feições simplificadas. Essa 

abordagem não só viabilizava a produção em larga escala em tempos anteriores ao acetato, mas 

também torna a essência do personagem muito mais visível, expressando com eficiência suas 

ações, opiniões e sentimentos. Além disso, o design simplificado funciona como uma 

“máscara” da qual qualquer espectador pode fazer uso. O rosto simplificado facilita à plateia se 

colocar no lugar do personagem. E ainda, mantém os personagens bem distantes do vale da 

estranheza, que seria uma grande barreira contra a aceitação dos mesmos. 

 O estúdio também se apropria de diferentes estereótipos na composição visual dos 

personagens, desde sua forma e indumentária até a sua coloração. No entanto, o uso deles é 

devidamente pensado. Muitas vezes a personalidade do protagonista corrobora com alguns 

estereótipos e subverte outros, dando mais profundidade e realismo ao personagem. Ao mesmo 

tempo, suas falhas e virtudes são cuidadosamente engenhadas e dosadas para torná-lo 

relacionável com o espectador, não só no desenvolvimento de sua própria essência, mas na 

construção de sua apresentação para o público. 

 Por fim, podemos constatar que a Pixar reconhece o potencial que a animação tem para 

contar histórias profundas, com personagens complexos e humanos. Ela não subestima o 

público infantil com sucessões de piadas bobas, ou coloca menos esforço do desenvolvimento 

narrativo por conta do público-alvo. O foco da companhia está em fazer filmes cativantes. Eles 

não buscam apenas histórias primárias que façam as crianças rirem por duas horas. Em vez 

disso, procuram temas que toquem o público, questões que sejam importantes e difíceis de 

enfrentar no cotidiano do espectador. A visualidade simples e amigável dos personagens torna 

a imersão da plateia mais fácil e a aceitação de temáticas profundas mais leve. 
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GLOSSÁRIO 

 

12 princípios da animação – Conjunto de regras criadas nos estúdios Disney no início do 

século XX para desenvolver tecnicamente as animações lá produzidas. Essas regras continuam 

sendo empregadas pelos animadores nos dias atuais. Ver o verbete Apelo. 

 

Acetato – Película plástica transparente sobre a qual eram decalcados e coloridos os 

personagens, ou partes do personagem, fotograma por fotograma. A transparência permitia 

manter o cenário estático por trás do personagem. 

 

Animação tradicional – A técnica de produção analógica de desenhos animados, na qual os 

personagens são desenhados em papel, decalcados ou fotocopiados para folhas de acetato e 

coloridos fotograma por fotograma. A animação tradicional tinha ainda duas categorias, a plena 

e a limitada. Animação limitada é normalmente usada em produções para a TV, nas quais os 

personagens têm suas partes do corpo segmentadas para mover apenas o estritamente 

necessário. Animação plena é normalmente utilizada em filmes de cinema, cujos orçamentos 

são maiores. Nessa técnica todo o corpo do personagem é redesenhado a cada fotograma, dando 

mais fluidez ao movimento. 

 

Apelo – Um dos 12 princípios da animação, desenvolvidos pelos primeiros animadores da Walt 

Disney Animation e catalogados por Frank Thomas e Ollie Johnston no livro The Illusion of 

Life. Apelo é descrito como aquilo que agrada ao olhar, com certo charme, design aprazível, 

simplicidade, comunicabilidade e magnetismo. Deve ser utilizado para captar a atenção do 

espectador, e transmitir a personalidade do personagem, não só pelo seu design, mas também 

através do desenho gestual, que deve ser sempre claro e interessante. Os outros princípios são 

comprimir e esticar, antecipação, staging, ação straight ahead e pose-a-pose, follow through e 

overlapping, aceleração e desaceleração, arcos, ação secundária, timing, exageração e desenho 

volumétrico.  

 

Computação gráfica – Também referida como animação 3D ou animação digital. Se trata da 

técnica de composição e animação de personagens e objetos dentro de um ambiente 

tridimensional virtual. Nesse processo, primeiro são esboçados os personagens/objetos de cena 
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em um desenho, depois é criado um modelo tridimensional. A ele são aplicados cor, textura e 

controles para poder ser animado. 

 

Fotorrealismo – Fotorrealismo ou ultrarrealismo é a busca pela representação de imagem mais 

próxima possível do real, ou do registro fotográfico. É o tipo de realismo perseguido no filme 

Final Fantasy. Não confundir com hiper-realismo, que seria a extrapolação do registro realista 

para criar imagens de seres que não existem em nosso mundo, como o Incrível Hulk em Os 

Vingadores (2012).   

 

Full animation – Animação plena. Ver o verbete Animação tradicional. 

 

Hino – uma canção forte que simboliza o filme como um todo e os temas que ele representa. 

Costuma ser uma música mais séria, que, às vezes, trata de questões complexas. Geralmente é 

apresentada logo no primeiro ato. 

 

Modelagem – Parte do processo de criação de um personagem ou objeto em computação 

gráfica, no qual se esculpe um molde tridimensional do mesmo. Pode ser feita em argila ou 

outro material semelhante e posteriormente digitalizado em scanner 3D para um computador 

ou ser esculpido diretamente na máquina. 

 

Momento “eu quero” – Momento referente a canção “eu quero”, muito comum em musicais 

clássicos da Disney, no qual o protagonista canta todas as suas aspirações e desejos que irão 

motivá-lo ao longo do filme. 

 

Naturalismo – Representação que segue as leis do mundo físico (peso, volume, atrito, 

gravidade etc.), mas trabalha com seres, objetos e lugares não existentes no mundo real.  Como 

exemplos podemos citar o Pato Donald, que respira tem peso e anda, mas se comporta como 

uma pessoa, não como um pato real. Carl Fredricksen e Russell de Up – Altas aventuras, tem 

formas estilizadas, mas eles se comportam como um idoso e uma criança, respetivamente, e 

suas ações são baseadas nas capacidades físicas de um idoso e de uma criança. 

 

Personagem esférico ou redondo – ser fictício complexo com uma grande gama de 

características, se assemelha a pessoas reais, dada a sua personalidade intrincada. Um 
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contraponto ao personagem plano, que é muito simples e personifica uma sorte pequena de 

ideias. 

 

Personagem plano – Ver personagem esférico. 

 

Realismo – Busca pela representação fiel do real, podendo ser gradado em diferentes níveis.  

 

Rendering, renderar, renderizar ou render – Ato de gerar o render, imagem em computação 

gráfica formada por pixels a partir do cálculo matemático de todas as variáveis, com todos os 

matizes e iluminação corretos, produto final com o qual é montado o filme.  

 

Signo – O signo é uma representação de algo material ou abstrato. Constituído de um 

significante, a forma desse signo, e de um significado, o sentido ao qual atrelamos a essa forma. 

Os signos podem ser categorizados, como índices, ícones ou símbolos.  

 

Significado – Conceito atrelado a um significante. 

 

Significante – A forma do signo, a qual é passível de se atribuir um significado. 

 

Símbolo – Um signo cujo significado seja cultural e convencional, constituído sem ter relação 

direta com o significante e que, portanto, é aprendido pelo receptor por meio de repetição. As 

cores do semáforo, placas de trânsito, palavras e marcas de empresas são exemplos de símbolos. 

 

Sintagma – Conjunto de signos coesos que expressam conceitos mais complexos do que os 

encontrados em um signo individual. Por exemplo, uma frase composta por palavras.  

 

Storyboard – A primeira representação gráfica da história de um filme de animação. O 

storyboard consiste em uma sequência de desenhos na qual devem constar referências de 

enquadramento, composição de cena, intenção/poses e expressões dos personagens. 

 

Storyreel – Storyreel é uma etapa posterior ao storyboard, na qual os desenhos dos painéis são 

organizados em uma linha de tempo, adicionando as vozes dos atores e alguns efeitos sonoros 

e/ou música. Serve como pré-visualização do filme em produção e ajuda a marcar o ritmo da 

história a ser animada.  


