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Obra de uma animadora orgulhosamente pernambucana.
Espero que gostem da jornada. Boa leitura!
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PREFÁCIO
Assim como a maioria dos artistas de animação da minha geração,
Camila Monart iniciou sua carreira sem uma formação acadêmica na
área. Na época, não existiam cursos e o acesso a livros e materiais era
bem restrito. Se você queria fazer animação aqui no Recife, tinha que
botar a mão na massa em cada etapa do processo.
Quando subimos os degraus de nossa profissão de forma autodidata,
gera uma insegurança pelo fato de não se ter um aval ou supervisão de
um profissional já estabelecido. Surge uma sensação de: “Será que estou
fazendo da forma correta? Será que é assim que um profissional faz?”
Talvez esses percalços façam parte do amadurecimento profissional
de cada indivíduo, mas certamente começar do zero exige muito mais
trabalho e comprometimento. Por isso, acredito que o objetivo desta
obra é encurtar o caminho inicial, evitando que o estudante reinvente a
roda, poupando energia para investir mais adiante.
O trabalho de um animador é, em última instância, contar histórias
por meio de personagens com os quais o nosso público se identifica.
Para isso, é preciso ter primeiro um domínio da mecânica do movimento e só então o animador conseguirá expressar a personalidade e os
sentimentos de seu personagem.
Esta obra trata-se de um resumo muito bem elaborado dos princípios básicos da animação que permitirão ao estudante dominar corretamente a mecânica dos movimentos para se tornar um profissional.
Sendo assim, considero este livro uma obra de grande importância e
indispensável na prateleira de um estudante de animação. Boa leitura!

André Rodrigues
Mais de 20 anos de carreira em animação. Atual supervisor de animação
do Mundo Bita (Mr. Plot). Animador em projetos como Irmão do Jorel
(Copa Studio), Meu Amigãozão (2D Lab), Sítio do Pica-Pau Amarelo (2D
Lab) e Tromba Trem (Copa Studio).

CamilaMonart_M_FINAL_FINAL.indd 3

15/06/2022 23:42:19

@monartanima
ATUALIZAR LINK!

SOBRE A AUTORA
Na certidão de nascimento, meu nome é Camila Moreira Marques,
mas no mundo da animação sou conhecida como CAMILA MONART.
(ou só Monart)
Como toda criança criativa, eu sempre gostei de desenhar e de
imaginar “causos”. Nasci em Recife-PE, mas minha família toda é do
interior de Pernambuco, uma cidade pequena chamada Salgueiro,
terra “boua” e quente que só “a mulesta dos cachorro doido” como diz
o povo por aquelas bandas.
Vindo desse lugar tão distante todos me perguntam como acabei
trabalhando com desenho animado! Aí eu respondo “Num sei, só sei
que foi assim!”. A verdade é que não teve um motivo extraordinário ou
forças do destino, eu só resolvi seguir o ditado “trabalhar com o que
ama” e fui.
Em 2008 tive a oportunidade de trabalhar em um estúdio antes mesmo de aprender a animar e foi assim que as coisas foram acontecendo.
De lá pra cá foram muitos estágios e contratos por projetos. Muitos
endereços diferentes, do Recife até São Paulo, da Bélgica ao Canadá.
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Rodei por todos os cargos da realização de um projeto de animação,
já fui roteirista, board, ilustradora, voz original (popularmente conhecido como dubladora), editora, compositora, diretora de animação,
diretora de arte, produtora, diretora geral.
Mas confesso que minha paixão nunca saiu da ANIMAÇÃO!
Dentre os projetos que participei, os principais são: FAT (ao qual fui
criadora e diretora), Além da Lenda (Viu Cine Studio), Ninjin Segunda
Temporada (Birdo Studio), Star Wars Force of Destiny (Birdo Studio),
Irmão do Jorel Especial Carnaval Bruttal (Copa Studio). Todos esses
estão disponíveis nos QR code abaixo.
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INTRODUÇÃO
Ao longo desses meus 10 anos de carreira, eu sempre fui a primeira
ou a única mulher nos estúdios de animação que trabalhei. Hoje em dia
já temos muitas mulheres atuando como animadoras e em cargos mais
altos como direção e produção. Mas sentia falta de ter um lugar de fala
nos livros de referência para estudar o tema e ao receber essa proposta
da Viu Cine, de solidificar um projeto explicando os princípios básicos
de animação, vi uma oportunidade para ocupar mais um espaço.
No livro “COMO DAR VIDA AOS SEUS PERSONAGENS? ” vocês
vão poder entender o mundo de regras que rege a execução dos movimentos de uma forma mais simples e lúdica. Eu não queria fazer desse
livro uma referência teórica, mas um guia prático, por isso, usei personagens que animei ao longo da minha carreira em muitas das minhas
explicações e exemplos dos princípios. Aqui você pode dar os primeiros
passos para entender animação e começar a ocupar seu espaço no
mundo dos desenhos animados.

12
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E ASSIM SE FEZ A ANIMAÇÃO
Quem nunca se encantou com os personagens de algum clássico da
animação? Eles marcaram a história do cinema e também a de nossas
vidas. Descobrir como eles nasceram e foram pensados é retomar o laço
com a nossa paixão por essa arte. Mas até que a magia se concretize na
tela, existe um grande trabalho, bastante minucioso, sutil e calculado
realizado pelos animadores. São eles que dão vida aos personagens.

Os 12 princípios da animação foram reunidos e organizados em
1981 por Frank Thomas e Ollie Johnston no livro The Illusion of Life:
Disney Animation. Este conjunto de princípios orienta o animador na
regência dos movimentos dos personagens. Eles são o norte para que
o desenho, preso nas angulações do papel, consiga desempenhar uma
ação que faça sentido aos olhos humanos.
Mas antes de falar de animação, a gente precisa falar um pouquinho
sobre imagens em movimento. O desenho animado é na verdade a
origem do cinema como conhecemos e isso tudo é fruto de um desejo
humano pré-histórico. Se olharmos para as pinturas rupestres, podemos perceber o desejo de representar uma ação.

13
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Teatros de sombras e brinquedos de ilusão de ótica existem a centenas de anos, e objetos como o taumatrópio ou zootrópios eram muito
populares no Século XVII.

Os mais complexos se valem de uma questão fundamental ao ser
humano, a

Esse é o nome dado ao truque (ou defeito) do nosso cérebro que faz
com que uma imagem vista permaneça “impressa” em nossos olhos
milésimos de segundos depois que ela já se desfez. Ao associar isso e a
tendência que nossa massa cinzenta tem de completar as lacunas com
a possibilidade mais plausível temos assim o maior truque de ilusão de
ótica da história: o cinema.
Foi a partir dos experimentos com animação de objetos inanimados
que muitas descobertas foram feitas. Descobertas como os 24 frames
(fotos/quadros) que precisavam compor um segundo na linha de filme
para que nosso olho pudesse entender esse movimento como mais
próximo do realista.

14

CamilaMonart_M_FINAL_FINAL.indd 14

15/06/2022 23:42:42

Observem:

Esta dúzia de princípios é que garante ao personagem da animação
esta dinâmica de vida real, adicionando, por vezes é claro, a dose de
caricatura e exagero que já é marca de muitos desenhos animados.
Neste livro poderíamos falar sobre vários tipos de animação. Desde
que a humanidade entendeu que podia brincar com forma, traços e objetos, fomos variando nossas técnicas. E aí nasceu o stop motion, a animação clássica, o cut out, o 3D… E um monte de outras. Por aqui, vamos
focar em animação 2D e explicar por meio da minha experiência pessoal, como esses princípios são aplicados usando a técnica mais comum
aos estúdios brasileiros atualmente: CUT OUT + classical animation.

UMA BREVE EXPLICAÇÃO SOBRE
CUT OUT E CLASSICAL ANIMATION
Eu fiz faculdade de cinema aqui no Recife e, desde o meu primeiro
período, comecei a estagiar em estúdios de animação. Na época, eu
entrei em contato pela primeira vez com uma mesa digital (que nos
permite desenhar no computador) e o Adobe Flash (software que era
usado na época para animação).
Contudo, minha experiência em animação durante faculdade e pós
faculdade aqui no Brasil era bem primária e eu queria muito melhorar
minha técnica. Foi aí que encontrei o curso de classic animation na xescola Vancouver Film School. Ganhei uma bolsa de estudos e fui morar
um ano no canadá para aprender animação tradicional.

15
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Classical animation ou animação tradicional é, em resumo, aquela
técnica onde temos que desenhar o personagem todo frame a frame (papel por papel). Essa técnica foi popularizada nos tempos de Walt Disney e
com o avanço da tecnologia passou dos papéis para as telas digitais.

Isso me rendeu meio metro de papel empilhado + um cemitério de lápis
+ duas hérnias de disco e tendinite ao longo de todo meu braço direito.

Porém, foi a melhor coisa que já fiz na minha vida!

16
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A animação digital pode ser feita usando a técnica de classical
animation, mas hoje em dia, principalmente para projetos de séries
animadas, é mais utilizado o estilo de CUT OUT.

O cut out animation é o método em que o animador recebe o personagem já estruturado no software, separado por pivot (que funcionam
como nossas articulações) e, com a movimentação de cada pecinha em
tempo/frames diferentes, se faz a animação.

O software de animação específico para isso que predomina no
mercado ocidental é o Toon Boom Harmony. Eu costumo dizer que o
cut out é o mesmo princípio do 3D. A gente vai criar um mundo paralelo no software, só que, em vez de ter três dimensões (X, Y e Z), temos
apenas duas (X e Y).
Mas com o posicionamento das peças em poses chaves (Pose inicial, Pose atual e Pose final) o programa facilita a criação de desenhos
dos movimentos. E também se pode ver a ação anterior e posterior do
personagem acionando o onion skin, que é como uma mesa de luz.

17
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Deu pra entender a diferença dessas técnicas? Nos dois casos não
se preocupem! Ao longo dos princípios eu vou contextualizá-los de
uma forma a facilitar o entendimento. E você, claro, pode sempre
voltar as páginas para reler a explicação.

18
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OS 12 PRINCÍPIOS DA ANIMAÇÃO
Os 12 princípios da animação são um conjunto de regras fundamentais para a animação.

A ordem em que esses princípios foram apresentados por Frank
Thomas e Ollie Johnston (os criadores do livro The Illusion of Life:
Disney Animation) é diferente do que vou mostrar aqui. Como expliquei anteriormente, esse livro é uma adaptação dos 12 princípios a
partir da minha experiência de trabalho na área, sendo assim, eu mexi
um pouco no formato de apresentar e explicar para vocês sobre essas
famosas regras da animação.

19
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1. DESENHO VOLUMÉTRICO
Seus personagens devem passar a sensação de profundidade, peso
e equilíbrio, pois esses fatores farão com que ele pareça real para o espectador, afastando aquela sensação de que o personagem está colado
ao papel.

Os autores também recomendam evitar o uso de personagens
simétricos. Ou seja, ao dividir o seu personagem no meio, é indicado
que o lado esquerdo tenha diferenças em relação ao lado direito.

20
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Um jeito de perceber os volumes de um personagem animado e
entender como esse volume se comportaria no movimento é simplificar os traços em formas geométricas.
Transformamos a cabeça em uma bola, o tronco em um retângulo,
braços e pernas em uma linha, mãos e pés em uma bola oval.

Depois traçamos as coordenadas, linhas horizontais e verticais que
darão volume ao nosso objeto.

21
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2. COMPRIMIR E ESTICAR (SQUASH AND STRETCH)
Este princípio nos mostra que sempre devemos manter o volume
dos nossos objetos animados. Por isso, quando você estica um objeto, ele precisa parecer mais fino e quando você achata um objeto, ele
precisa parecer mais largo. Esta regra é considerada uma das mais importantes de todos e, quando bem aplicada, funciona como um modo
essencial para transmitir a sensação de peso e gravidade sob objetos.
Por exemplo:
Pegue uma bola de festa e encha de água. Amarre e coloque em cima
da sua mão. Você vai notar que a bola se espalha e fica mais achatada.

Agora segura o nó da bola e tira a mão. Ela se estica e fica mais fina,
não é?

22
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O conteúdo dentro da bola é o mesmo. Tem a mesma quantidade
de água quando ela está sob uma superfície plana ou pendurada. A
diferença é como esse objeto reage à gravidade na adversidade em
que é colocado.
Lembrem-se de traçar linhas horizontais (X) e vertical (Y) para
detalhes dentro do objeto. Assim você vai poder definir melhor onde
esses detalhes vão ficar quando aplicados os princípios de Squash and
Stretch.

Essas linhas também vão ajudar você a entender em cena a perspectiva que está o objeto. Se a gente pensar em uma cena e como a
“câmera” vai filmar ela, existem várias possibilidade, mas vamos nos
focar em duas principais:

Deu pra entender um pouco? Se não, calma lá! Essa técnica vai ser
repetida ao longo dos princípios e a melhor forma de aprender animação é com a prática e a repetição!
23
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3. ANIMAÇÃO POSE A POSE OU DIRETA
(POSE-TO-POSE OR STRAIGHT AHEAD)
Existem duas formas principais para um animador criar uma cena.
A primeira é a forma direta, em que o animador desenha o objeto
quadro-a-quadro (frame-a-frame), até que ele tenha feito o movimento
do início ao fim. A segunda é a Pose-a-pose, quando o animador desenha quadros-chave ao longo da linha do tempo, as famosas key poses,
para só então desenhar os quadros necessários para criar a animação.

Deixa eu explicar melhor:
Animação straight-ahead (direta) é quando a gente faz o desenho
livre, sem pensar em como começa e termina a ação. Essa técnica era
muito usada no começo, porém aconteciam muitos erros no processo.
Um só desenho errado desandava a animação toda e para consertar ou
perceber o erro nesse estilo de animação era difícil.
Daí surge a animação pose a pose, que é basicamente você pensar
em como quer que comece a ação e como termine, ou seja, pensar na
pose inicial e pose final de um movimento.
Se vamos desenhar uma
bola quicando no chão, a gente
faz um desenho inicial da bola
entrando pela esquerda e de
quando ela bate no chão.

24
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Entre esses desenhos principais vêm os inbetweens, que são
desenhos que intercalam essa
ação para quando colocarmos
em sequência tudo faça sentido!

Ambos os métodos possuem prós e contras, já que no método
direto conseguimos mais espontaneidade e no método pose a pose
nós temos um maior controle da animação.
Atualmente, os estúdios têm optado por trabalhar com uma terceira opção: A mistura das duas técnicas onde os animadores definem as
poses chaves (pose-to-pose) e desenham os inbetween de forma direta
(straight-ahead).

Defino efeito todos os elementos da natureza que são animados
(fogo, ar, água e terra - poeira), tecidos (lençol, roupa, panos) e cabelos. Esses são os tipos mais comuns do uso de animação de efeito em
uma cena. Ou seja, não é um objeto que tem esqueleto, formas geométricas definidas e estruturas a serem seguidas. Os objetos que são
animados como efeitos tendem a ser muito mais fluidos e orgânicos,
como a própria animação straight-ahead em si.
Aqui vemos uma animação da bola de sabão estourando:

25
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A bola de sabão começa a crescer, chegando ao seu tamanho máximo nas extremidades e gerando furos no meio. Aí ela estoura em várias
partes pequenininhas, que vão diminuindo até sumir por completo.
Tudo nessa cena foi desenhado straight-ahead. O desenho está bem
dinâmico, porém, se colocados em sequência, talvez tenha algumas
diferenças de volumes que fiquem estranhos aos olhos.

26
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4. ENCENAÇÃO (STAGING)
Esse princípio nos ensina que a sua cena deve ser de fácil ‘leitura’
para que o espectador consiga entender tudo o que se passa na tela.
Para que isso aconteça, devemos guiar os olhos do espectador, seja
através de bons enquadramentos, ou da movimentação de nossos
personagens.
Uma das técnicas de staging é focar numa boa silhueta para as
poses chaves do personagem. Ou seja, se você colocar o personagem
somente em linhas de contorno, ainda assim, vai conseguir saber quem
é e o que ele está fazendo em cena.

Qual dessas poses da cabriola parece mais que ela está dançando?
Correto! Letra A. Afinal, vemos aí uma referência bem comum de
pose de ballet em que seus membros e pernas estão afastados do corpo, fazendo assim uma boa silhueta.
Outra ideia é pensar na composição como um todo. Posicionar o
olhar do telespectador para o que realmente vai mover na cena.
(Personagens e objetos)
Os melhores exemplos de teorias criadas para uma boa composição
vieram a ser concebidos pelo estudo da fotografia. E os que mais uso
nas minhas cenas são: proporção áurea e a regra dos terços.

27
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O primeiro diz que a
natureza tem uma regra
de proporção e por isso
nosso olho animal se sente em casa quando essa
proporção é encontrada
em imagens ou objetos.

Já a regra dos terços simplifica uma composição traçando uma
espécie de JOGO DA VELHA em cena. A ideia é que cada ponto que
as linhas se cruzam significa o foco que o telespectador normalmente
olha em cena. Por isso a aplicação deste princípio se faz ao posicionarmos as coisas importantes da cena em um desses quatro pontos.
Que tal brincarmos um pouco com essa regra dos terços? Vou desenhar três opções de enquadramento para uma cena de uma bola de
basquete entrando na cesta.

Quais dessas opções vocês acham que passam melhor a ideia da
ação que descrevi?

Se você escolheu a opção C, acertou a resposta! Afinal, a ação será
entendida mais facilmente pelo espectador se este estiver atento aos
detalhes da cena.

28
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5. ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO (SLOW IN AND SLOW OUT)
Esse princípio nos explica que dificilmente você verá um objeto se
mover de um local para o outro em uma velocidade contínua. Uma
movimentação na vida real precisa de tempo para acelerar e desacelerar. Imagine a aceleração de um automóvel: ele começa a se mover
lentamente, depois atinge a velocidade necessária e, por último, vai
diminuindo a aceleração até parar no local que deseja.
Lembra quando a gente falou láááá no início que nosso cérebro percebe a sequência de 24 imagens contínuas passadas em um segundo como
um movimento naturalista? Acontece que se, por exemplo, tirarmos 48
fotos de um movimento que devia durar um segundo (1seg) e exibirmos
essas fotos no mesmo ritmo daquelas 24 o que temos é um movimento 2
vezes mais lento do que o que entendemos como orgânico.
O contrário também acontece. Se ao invés de 24 fotos eu tiro só 12,
mas passo elas no mesmo ritmo que passaria se tivessem 24 fotos, o
que temos é um movimento apressadinho.

Parece muito difícil, mas tenho certeza que você já viu isso acontecer. Até o começo da década de 1920 o cinema exibia somente 16 quadros por segundo. Quando esses filmes foram rodados em projetores
que exibiam 24 quadros por segundo iniciou-se a lenda de que Carlitos
andava apressadinho por aí.
Para criar a ilusão de aceleração e desaceleração usamos esse
truque de mais ou menos quadros. Ou seja, tanto aceleração quanto
desaceleração se utilizam do mesmo processo: colocar mais ou menos
desenhos perto das poses chaves/key poses.
29
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Como nosso olho gosta de completar o que vê para dar sentido, não
precisamos de muito mais além das chegadas e partidas. Numa sequência em que um personagem vai viajar de um lugar a outro, a gente
pode fazê-lo dizer: “Ei, tô indo viajar para Manaus” e no outro dia ele já
está na festa de Parintins. Como ele chegou lá?
Não importa!
O importante é que sabemos que ele ia e chegou. Assim também é
na animação. Fazemos uma boa pose inicial (mais desenhos para mostrar o movimento da aceleração) e uma boa pose final (mais desenhos
para mostrar a desaceleração) o que está entre eles vai ser entendido
automaticamente pelo cérebro.
Para explicar isso eu vou apresenta-los a uma velha amiga chamada:

Para exemplificar a time chart vou começar com uma cena simples.
Uma bolinha indo do ponto A ao ponto B.

“A” é minha pose inicial e a “B” é minha pose final. Sendo assim, elas
são a mesma bola, apenas em tempo e espaço diferentes que apareceriam na tela. Uma inicia, a outra finaliza. Criando a linha de trajetória
da minha ação ou linha de tempo.
Agora que traçamos uma linha de tempo. Vamos pensar em quantos desenhos tem que existir entre o A e B para aplicar a ilusão de
aceleração e desaceleração.
30
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Eu coloquei mais desenhos perto
da minha pose inicial porque quero
que a bolinha comece o movimento
mais devagar. E coloquei menos
desenhos perto da minha pose final
porque quero que a bolinha pare de
forma mais rápida e brusca.
Se formos representar esse estudo do movimento que eu fiz da
minha bola em uma time chart. Ela vai ficar assim:

Agora vamos separar a time chart do desenho que fiz da bolinha.

Olhando essa sequência de desenhos, o que fica mais fácil de fazer?
Todas as bolinhas ou apenas uma linha com tracinhos indicando onde
será cada bolinha?
Como animadora te digo: FAZER UMA TIME CHART!
A time chart é o que facilita ao animador entender quantos desenhos
ele vai precisar fazer entre sua pose inicial e final. Assim, o animador(a)
limita a quantidade de frames, ou seja, vai EVITAR TRABALHO EXTRA.
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6. MOVIMENTO EM ARCOS (ARCS)
A natureza é redonda. A maioria dos seres vivos tendem a executar movimentos suavizados, em formato de arco. Se você quer que a
sua animação pareça natural, você deve utilizar arcos para definir a
trajetória dos seus movimentos.

Continuando. É com esses arcos em mente que definimos os
breakdowns, termo técnico para falar da quebra movimento linear entre
as poses chave/key poses. É nesse processo que damos dinamismo à cena.
Vamos lá! É desenhando que se aprende (ou pelo menos comigo é
assim). Vamos voltar para a bola e usar os mesmos desenhos do exercício anterior
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Sendo assim, desenhe a bola da pose inicial e depois pose final com
uma pequena pedrinha no meio delas.
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Já que tem essa pedrinha no caminho, a gente tem que fazer um
pequeno desvio de rota para conseguir chegar na posição final. Esse
desvio de rota vai colocar a bolinha pra cima um pouco. O desenho
dessa bolinha saindo do caminho contínuo é o famoso BREAKDOWN.

PRONTO, agora a gente entendeu o que é um breakdown.
Mas como explica o movimento em arco?
Vamos chegar lá… desenhe a cena toda de novo.

Marque o meio da sua bola nos 3
desenhos que aparecem em cena.

Agora você vai fazer que nem aqueles joguinhos infantis que ligam
os pontos para achar o caminho de saída do labirinto, lembra? Só que
esse caminho vai ser traçado no ponto comum que você escolheu do
objeto, ou seja, do pontinho do meio da bola.
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CHEGAMOS LÁ!
Esse caminho criado que faz um arco, é o nosso querido MOVIMENTO
EM ARCO!

34
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7. ANTECIPAÇÃO (ANTICIPATION)
Esse princípio talvez exista como uma forma de guiar o nosso olhar.
É fácil se perder entre vários personagens e cenários, mas para contar
uma história é preciso que você esteja olhando para o lugar certo na
hora certa. Sendo assim, nós, animadores, fazemos com que o personagem que vai se mexer se prepare antes, dando tempo ao telespectador de percebê-lo em cena.

A primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da
inércia, afirma que todo corpo permanece em seu estado de repouso
ou em movimento retilíneo e uniforme caso as forças que atuem sobre
ele se anulem.

Pois é… Você devia ter escutado quando o seu professor falou que
nesse mundo tuuuuudo é física. Mas isso é só para dizer que para qualquer personagem se mexer ele precisa dar impulso ou ser empurrado
e cada uma dessas ações gera uma reação diferente no corpo desse
personagem.
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Vamos usar uma nova personagem aqui para explicar melhor esse
princípio.
Conheçam a Comadre Fulorzinha:
Ela faz parte da primeira série de animação
que trabalhei no início da minha carreira.

O exemplo mais comum para se explicar antecipação é mostrando
o movimento mecânico de um personagem bípede pulando. Os principais desenhos para ilustrar essa ação são:

Contudo, iremos desenhar apenas duas poses para ela: a inicial (que
está em repouso) e a final (que a comadre está agachada, ganhando
força para pular).
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Isso mesmo! Desenhos nada mais são do que um conjunto de linhas
que criam formas. Sendo assim, vamos usar as linhas para explicar a
ação também! Nós animadores chamamos de LINHA DE AÇÃO.

A gente já viu como o personagem vai começar a acelerar, mas,
para o movimento acontecer, nossa comadre precisa pegar impulso.
Ou seja, ela precisa gerar uma força que a faça alterar o estado de
repouso que se encontra.
Sendo assim, minha linha de ação precisa ser a força “negativa” do
meu ponto de partida “positivo”. Vamos pensar que…

PRONTO!
Temos nossa ação para a personagem ganhar força e conseguir
fazer a aceleração do movimento na execução do pulo.
Ou seja, temos assim a nossa ANTECIPAÇÃO!
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8. TEMPORIZAÇÃO (TIMING)
Esse princípio está diretamente ligado à técnica de Time Chart.
É aqui que você deve definir o tempo da sua ação e a quantidade de
frames que vai precisar para executá-la. Definir o Timing da cena pode
parecer assustador no início e vai te exigir um pouco de prática.
Se você está dando os primeiros passos no mundo da animação,
indico que tente filmar a si mesmo executando as ações que você
quer desenhar. Assim, terá uma boa base para definir o tempo do seu
movimento.
Mas, se você estiver trabalhando para algum estúdio de animação,
o mais comum é que receba a cena com o tempo final decidido pelo
diretor do projeto. Assim, o animador só vai precisar definir o que importa mais na cena a ser executada e usar as técnicas de antecipação,
breakdowns, aceleração e desaceleração, já explicadas neste livro, para
criar um bom movimento.
Quando eu falei que é importante pensar na time chart antes
da ação, me refiro ao fato de que isso vai limitar seu movimento ao
mínimo de desenhos possíveis. O espaço entre essas poses tem que
ser definido também, aplicando assim o princípio de desaceleração e
aceleração!
“Mas então eu posso só botar linhas aleatórias das poses e definir
onde vão ficar quando for fazer o desenho do personagem?”
NÃOOOO!
A time chart é seu planejamento de animação, sendo assim, o espaço entre uma pose e outra também precisa ser definido nela. O primeiro e último tracinho menores da time chart SEMPRE será indicação da
pose INICIAL e FINAL da sua ação, ou seja, o primeiro e último desenho
do personagem no movimento.
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Essa time chart mostrada acima é muito utilizada em uma animação clássica. Ou seja, em que se é desenhado o personagem totalmente em cada frame. Nesse método se costumava quebrar a linearidade
da ação usando apenas um desenho de breakdown mais elaborado.
Contudo, com o avanço dos métodos de animação digital cut out,
esse estilo de breakdown não é muito utilizado, tendo sido substituído
por dois breakdowns que são variações do desenho inicial e final. Assim
o animador não teria que criar uma pose do zero, ele pode mexer as
peças da pose que foi montada para o frame 1 e 2.

Um pouco complicado de se entender sem ver o movimento acontecer, né? Mas com a prática, essa estrutura vai fazer muito sentido na sua
cabeça. Pessoalmente falando, eu nunca crio o tempo de breakdown do
frame 1 sendo o mesmo do frame 2. Então minha time chart fica assim:

A time chart pode ser na vertical
ou horizontal, depende do gosto
do animador. Ou nesse caso,
do espaço que se tinha para
colocá-la
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9. CONTINUIDADE E SOBREPOSIÇÃO DA AÇÃO
(FOLLOW THROUGH E OVERLAPPING ACTION)
Com a ideia de retirar o efeito robótico das animações, esse princípio nos ensina que, mesmo ligados, diferentes elementos têm reação e
tempo de ação distintos. Essa variação acontece de acordo com o seu
peso, comprimento e demais características. Por isso, se o seu personagem estiver correndo por uma cena, sua cabeça pode ter um tempo
de movimento diferente em relação aos seus braços e pernas.
Agora olhe ao redor. O mundo que nos circunda é feito de diferentes
materiais e texturas. Ainda que o movimento principal seja o mesmo,
a reação do material sobre uma mesma força vai se mover de forma
distinta.
Ficou difícil visualizar, não é? Vamos voltar ao desenho.

Seguinte:
Já que nossa personagem Comadre Fulorzinha, apresentada em
antecipação, tem uma cabeça que pode ser simplificada em uma bola
e o cabelão grande, que vai seguir o movimento da cabeça no pulo.
Vamos usar isso de exemplo.
Agora você vai fazer o movimento desse rabo SEM ANTECIPAÇÃO.
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Calma lá! Não estou falando aqui para quebrar a regra da antecipação. Na verdade, eu estou falando pra você NÃO APLICAR A REGRA
DA ANTECIPAÇÃO NESSE MOVIMENTO.
Veja bem: o rabo vai sair da inércia e se mover porque irá sofrer
ação do movimento da bola. Logo, o movimento da bola já “é a antecipação do rabo”, ou seja, a ação que vai dar força para o rabo começar a
se mover.

Pense na linha da trajetória do rabo,
lembrando o princípio dos movimentos em arcos.
Agora você vai aplicar apenas dois princípios: aceleração e desaceleração. Ou seja, você vai acrescentar mais frames na saída e mais
frames na chegada

Lembra de temporização? Do que eu falei sobre brincar com o tempo? Se você criou uma nova time chart, para que deixar ela começando
e terminando no mesmo ponto? Que coisa chata! Lembra que a vida
não é um movimento contínuo. E é para expressar esses vários tempos
que existe o Follow Through!
BRINCA COM ESSE TEMPO! Se joga! Se diverte! Tenta por uns dois
frames depois que a bola começa a se mover e 4 frames depois que
termina o frame final da bola. Dá o play na cena!! Vê como ficou e, se
não gostou, mexe de novo.
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É brincando que se aprende!
“MAS PERA PERA PERA! Você falou continuidade/follow through…
Mas o título desse princípio também tem escrito Overshoot. É a mesma
coisa só com nomes diferentes?” NÃOOOO
Bom, esses princípios comumente são explicados juntos porque são
aplicados seguindo a mesma regra: de não deixar tudo começando e
terminando no mesmo tempo da ação principal. Mas eu vou explicar
isso de uma forma prática e objetiva.
SEM PRECISAR DESENHAR!
Vamos usar a imaginação para entender esse conceito.
Você já andou de ônibus, né?
Sabe quando você está dentro do ônibus, escutando sua musiquinha no fone de ouvido, pensando na vida, bem de boa e…
O ÔNIBUS FREIA COM TODA FORÇA!
A primeira ação que você sofre é a de ser arremessado para frente e
logo seu corpo é jogado de volta para trás com tudo antes de...
PARAR DE VEZ.
Deu pra entender isso? Ai pera, melhor desenhar pra garantir…

Essa ação descrita aí em cima, onde um objeto passa um pouco do
ponto final e volta, é o conceito de animação chamado de Overshoot.
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10. AÇÃO SECUNDÁRIA
Às vezes a animação de um só objeto não é o suficiente para dar
realismo a um movimento. Por isso, você deve utilizar ações secundárias para fortalecer a sua ação principal e dar mais vida à sua cena.
A ação secundária está diretamente ligada à “Continuidade e
Sobreposição da Ação”, nosso tópico anterior. Imagine uma personagem andando pela rua: qual a sua expressão facial? Como o seu cabelo
se movimenta? Ela carrega algo consigo?
É aquele negócio, né? Tudo no mundo está sempre se mexendo e,
se isso for diferente, é sinal que o tempo parou e você está em alguma
espécie de filme de fantasia.
E assim como podemos guiar o olhar do telespectador para algo
que seja importante em cena, também podemos enganar e confundir o público. Afinal, a ação secundária também pode ser usada para
tirar a atenção do espectador e assim fazer o personagem realizar um
movimento sorrateiro. Bem como um mágico te faz olhar pra um lado
enquanto tira a moeda da manga do outro.
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11. EXAGERO (EXAGGERATION)
O exagero serve para acrescentar dinamismo à sua encenação. Esse
princípio ensina que para quebrar a monotonia de uma cena, o design,
os movimentos e expressões faciais dos nossos personagens podem
ser exagerados em relação aos da vida real. Essa é, inclusive, uma convenção do cartoon que faz com que certos filmes live-action tenham a
estética de um filme de animação.

Mas, lembre-se, a intensidade do exagero deve variar de acordo
com a proposta da sua história e estética escolhida para o filme.
12. APELO
Um design atraente é fundamental para o seu personagem e funciona de maneira semelhante ao “carisma” de um ator. Esse princípio
ensina que precisamos dar a nossos personagens características físicas e
hábitos que consigam cativar o público.
Mas carisma e empatia não se calcula, hein? Não é à toa que esse
princípio é o último citado. Você vai precisar de todos os outros 11 e mais
um pouco para construir personagens cativantes.
Nessa parte entra minha ideia que todo animador, na verdade, é um
ator! Aqui é importante você saber como passar o sentimento nas suas
ações. Ou seja, como mostrar que seu personagem está feliz, triste,
nervoso, empolgado, etc.
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E, se esse personagem que você vai animar já existe, a dica que dou é:

Aliás...
Vou colocar aqui um adicional para os 12 princípios, um conceito
que percebi nos meus anos de prática:

O exagero quebra a realidade de uma ação,
mas o movimento tem que fazer sentido, né? E
isso só acontece se for algo que já foi processado
pela nossa mente de alguma forma. (voltamos a
persistência retiniana).
Sendo assim: busque referências! Pegue
aquela cena massa de algum desenho que você
tenha assistido e desenhe por cima! Estude o
movimento, separe os keyframes, breakdowns,
arcos, linhas de ação.

Dessa forma, o seu cérebro pode assimilar melhor para repetir em
outro momento junto com a sua percepção da ação, ou seja: a sua
imaginação.
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ISSO É TUDO, PESSOAL!
Eu sei que esse livro é só uma agulha no palheiro da animação. Na
minha lista de referências eu poderia citar muitos outros para vocês estudarem, contudo, gosto de pensar em uma coisa de cada vez (como todo
animador, eu transformo o movimento em linhas ou formas geométricas). Portanto, farei o mesmo com a seleção de livros que vou indicar!
Ai vai meu top 5 livros para começar essa carreira de animação a
todo vapor:
1. “The illusion of life disney animation” (1981) que vai te dar uma ideia
geral de como se funciona a criação de um projeto de animação, desde
a ideia até a exibição nas telas. Fala também da equipe por trás e quantas etapas são necessárias no processo. É bem completo e prático.
2. “The Animator’s Survival Kit” (2001) como o próprio título sugere,
é literalmente um guia de sobrevivência para o animador. Esse livro
é bem técnico e fala sobre os princípios de animação mostrando na
prática como executá-los. Muito bom para quem quer aprender sobre
mecânica do movimento.
3. “Timing for Animation” (1981) esse é um livro técnico também. Que
explora muito a mudança do tempo na execução de um movimento e
em como usar a time chart a nosso favor.
4. “VOCÊ” um estudo objetivo do comportamento humano. Não é
um livro sobre animação, mas vale muito a pena para entender como
expressar a personalidade do personagem no movimento executado
por ele, ou seja, como ATUAR.
5. “Figure Drawing” design and invention (2010) - esse é um livro para
entender sobre a mecânica dos músculos e esqueletos dos seres vivos.
Mas eu acho importante para aprender a transformar o desenho em
uma forma geométrica e pensar de forma mais prática em como
executar o movimento.
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A vida de animação é de muito estudo, prática e erro. Acho que a
coisa mais legal, inclusive, é poder errar. Não tem problema errar na
animação. Na verdade, é nos grandes erros que se aprende a acertar.
O que vale é tentar, tentar e tentar.
Para ser um bom animador, você não precisa ser o melhor desenhista do mundo, nem saber toda a anatomia de seres vivos e como
se movimentam, mas é super importante ter a curiosidade de chegar
junto de outros para observar como eles trabalham, buscar referências
e entender que todo conhecimento é válido!
Espero que esses princípios te ajudem em seus estudos e no seu
olhar sobre animação. Caso você tenha ficado comigo até aqui e ainda
queira seguir essa profissão:

Até breve!
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CAMILA

MONART
Você tem muita vontade de
aprender animação, mas sempre
se deparou com materiais repletos de termos técnicos e de difícil
compreensão? Textos que não
abordavam o assunto de maneira
prática ou que não foram escritos
pensando no público em geral
que desconhece os detalhes do
nosso ofício?
Pois bem, este livro é para você!
Produzido pela cineasta Camila
Monart, com mais de 10 anos de
experiência no mercado de animação nacional e internacional,
tendo participado de produções
como o Mundo Bita, Irmãos do Régua de assinatura do Recife Virado - Colorida, cinza e negativa
Jorel, Ninjin e até mesmo Star
Wars, a especialista em Classic
Animation pela Vancouver Film
School pretende desmistificar os
princípios e conceitos de animação para dar vida aos personagens de maneira simples e direta!
O que está esperando?
Bora lá?
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