
I was born in 1987 in Santos - SP, but I 
spent my childhood in the state capital. 
When I was 7 years, two events marked 
my life: the sudden death of Ayrton Senna 
and the first contact with anime. 

I didn’t know, but these two facts would 
return to weaving the future. The anime 
in question was “Saint Seiya” or, as it is 
known in Brazil, “Knights of the Zodiac”. 
From then on, I began to take many ele-
ments originating from the Japanese aes-
thetic universe and the influence was 
inevitable. With the dream of one day 
create my own anime, I spent long hours 
drawing and creating stories and charac-
ters. The passion for drawing led me to 
the Graphic Design course.

So I contacted the knowledge and tools 
necessary to accomplish my long-awaited 
animation. Finally, combining elements of 
my research, the taste for anime and de-
sire to honor a Brazilian idol, I created the 
project “ Senna: Thunder Prince “ an ani-
mation that depicts moments in the ca-
reer of Ayrton Senna. In addition to fulfill 
my dream, I worried in developing a pro-
ject that would serve as a model for future 
creations with low budget and with little 
time to production. Thus was the union 
of the technique of limited animation to 
the style of Japanese manga and anime 
that I found a way to enable my work.

Nasci em 1987 na cidade de Santos-SP, 
mas passei a infância na capital paulista. 
Quando eu tinha 7 anos, dois fatos mar-
caram minha vida: a morte repentina de 
Ayrton Senna e o primeiro contato com 
um animê. Eu ainda não sabia, mas esses 
dois fatos voltariam a se entrelaçar no 
futuro. O animê em questão era o “Saint 
Seiya” ou, como ficou conhecido no Bra-
sil, “Os Cavaleiros do Zodíaco”. A partir de 
então, comecei a consumir muitos ele-
mentos originários do universo estético 
japonês e a influência foi inevitável. Com 
o sonho de um dia criar meu próprio ani-
mê, passava longas horas desenhando e 
criando histórias e personagens. 

A paixão pelo desenho me levou ao cur-
so de Design Gráfico. Assim, entrei em 
contato com os conhecimentos e as fer-
ramentas necessárias para realizar minha 
tão esperada animação. Finalmente, unin-
do elementos de minha pesquisa, o gosto 
pelo animê e o desejo de reverenciar um 
ídolo brasileiro, criei o projeto “Senna: 
Thunder Prince”, animação que retrata mo- 
mentos marcantes da carreira do piloto 
Ayrton Senna. 

Além de realizar meu sonho, preocupei-me 
em desenvolver um projeto que servisse de 
modelo a futuras criações de baixo orça-
mento e com pouco tempo para produção. 
Dessa forma, foi na união da técnica de ani-
mação limitada com o estilo dos mangás 
japoneses que encontrei um caminho para 
viabilizar o meu trabalho. 
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“Se uma pessoa não tem mais sonhos, não tem 
mais nenhuma razão para viver.”

Ayrton Senna



APRESENTAÇÃO

Lembro-me claramente de dois fatos ocorridos no 
ano de 1994. O primeiro foi a morte repentina de 
Ayrton Senna no circuito de Ímola. Eu tinha apenas 
7 anos na época, mas me recordo da tristeza pro-
funda de minha mãe. Nós dois assistíamos à corri-
da pela TV. O segundo fato que me marcou nesse 
ano foi o meu primeiro contato com um animê. Um 
belo dia, trocando aleatoriamente de canais de TV, 
deparei-me com um desenho animado como eu 
nunca tinha visto antes: era “Saint Seiya” ou, como 
ficou conhecido no Brasil, “Os Cavaleiros do Zo-
díaco”, de Masami Kurumada. Acho curioso como 
naquele ano dois fatos me proporcionaram experi-
ências completamente diferentes e tão profundas.

Eu já havia tido contato com outras animações, como 
os clássicos da Disney e Warner Bros., porém era a pri-
meira vez que eu via uma animação com uma estética 



tão diferente, algo que por algum motivo prendia mi-
nha atenção do começo ao fim. Além disso, também 
era a primeira vez que eu via um desenho abordar 
temas sérios, como morte e sonhos de seus pro-
tagonistas. Por outro lado, com a morte de Ayrton 
Senna senti um vazio muito grande. Pude sentir a 
desilusão de todos que acompanhavam as corri-
das de Senna. Era difícil de acreditar naquele aci-
dente: o homem que havia se tornado um símbolo 
para o país havia morrido. Isso foi um choque.

A partir de 1994 passei a consumir muitos elementos 
originários do universo estético japonês. Naquela 
época, o conteúdo era praticamente limitado à televi-
são. Já no final dos anos 90, com a ajuda da internet, 
comecei realmente a entrar no universo do animê e, 
futuramente, no universo do mangá. Eu passava longas 
horas desenhando e construindo histórias, criava com 
esboços de personagens, argumentos, etc. Comecei a 
sonhar em um dia produzir meu próprio animê. 

Com o passar dos anos, acabei me dedicando ao de-
senho e consequentemente entrei em contato com o 
design gráfico, o que direcionou minha escolha pro-
fissional. Já na faculdade, na disciplina do 6.o semes-
tre, Videografismo, produzi uma animação simples 
bidimensional de 1 minuto e meio que apresentava 
Senna no estilo estético do animê. Assim nasceu a 
ideia de retratar os feitos de Senna para as futuras ge-
rações, no estilo do animê. Este trabalho é um sonho 
de infância que só pôde ser realizado por meio de co-
nhecimentos adquiridos no estudo do design.



RESUMO 

Projeto de conclusão de curso pela faculdade ESPM no curso de De-
sign – Comunicação Visual e Ênfase em Marketing na modalidade ex-
perimental. Esse projeto tenta responder à problemática das animações 
nacionais e da democratização de sua produção com a proposição de 
um modelo elaborado a partir de pesquisa bibliográfica e análise das 
experiências correlatas dos estúdios de animação United Productions of 
America e Tatsunoko Productions Co. Ltd. Como experimento, esse es-
tudo propõe a análise de um modelo que une a técnica de animação li-
mitada ao universo estético do animê para produzir um curta-metragem 
sobre o ícone do automobilismo brasileiro, Ayrton Senna. 
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ABSTRACT

Completion of course work ESPM Design – Visual Communication 
and emphasis in Marketing in experimental mode. This project at-
tempts to answer the problem of national animations and democra-
tization of its production with the proposition of a model develo-
ped from the literature search and analysis of related experiences of 
animation studios as United Productions of America and Tatsunoko 
Productions Co. Ltd. As experiment this study proposes the analysis 
of a model that combines the technique of limited animation to the 
aesthetic universe of the animê to produce a short film inspired on 
the Brazilian icon of auto racing, Ayrton Senna.

KEYWORDS

Design, experimental, animation, manga, anime, racing, Formula 1, 
Ayrton Senna.
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PROBLEMATIzAÇÃO

No Brasil, é comum a ideia de que produzir um filme de animação 
significa enfrentar obstáculos desgastantes, como orçamentos dispen-
diosos e longo tempo de produção. De fato, diversos profissionais bra-
sileiros do segmento almejam ingressar em empresas estrangeiras ou 
realizar trabalhos no exterior devido à maior possibilidade de concre-
tização de seus projetos. Até mesmo realizadores independentes desa-
nimam diante das dificuldades que encontram para levar à frente suas 
ideias. Esse cenário, entretanto, felizmente está mudando por causa 
dos incentivos públicos e privados que fomentam a produção de séries 
nacionais e garantem uma grande oportunidade de crescimento para o 
mercado da animação.
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JUSTIfICATIVA

Este trabalho, por meio de um olhar sobre a história da animação e da 
evolução de suas técnicas, irá identificar um caminho que viabiliza 
e, de certa forma, democratiza o acesso à produção de animações: a 
junção da estética do animê com os princípios da técnica de animação 
limitada. Trata-se, com efeito, de uma alternativa que possibilita produ-
ções em menor tempo e com menor custo. 

Além da abordagem cronológica e teórica de princípios e técnicas de 
animação, este trabalho irá acompanhar e fundamentar a realização 
de uma animação, denominada “Senna: Thunder Prince”, integral-
mente produzida a partir da experimentação da junção dos elemen-
tos propostos. 

A escolha de Ayrton Senna como tema do experimento pode ser justi-
ficada em dois planos. O primeiro relaciona-se ao prestígio do piloto 
no Japão, país onde a estética do animê, um dos eixos deste trabalho, 
desenvolveu-se. O segundo deriva do fato de, no Brasil, serem raras as 
animações que tratam de ícones nacionais. 
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OBJETIVO GERAL

Apresentar, teórica e praticamente, um modelo que possa ser adotado 
por futuros projetos que dependam de baixo orçamento ou pouco tem-
po de produção e que mostre feitos de personagens brasileiros sob um 
ponto de vista inovador.
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METODOLOGIA

A metodologia utilizada na seção teórica foi a de pesquisa bibliográ-
fica. Dentre sites, publicações e livros, alguns autores fundamentais 
nortearam a elaboração do trabalho, como Richard Williams, Ollie 
Johnston, Frank Thomas e Mark W. MacWilliams. 

O processo de criação da animação “Senna: Thunder Prince” obe-
deceu às seguintes etapas: definição e maturação da ideia, elabora-
ção de sinopse, argumento e roteiro, desenho e design de persona-
gens, objetos e cenários e execução do storyboard. 

Os princípios norteadores para a realização da animação surgiram da 
análise de experiências correlatas de dois estúdios, United Productions 
of America (UPA) e Tatsunoko Productions Co. Ltd., e também da ani-
mação “Speed Racer”. Nessas experiências podem ser identificados os 
dois eixos de inspiração deste trabalho, uma vez que a técnica da “ani-
mação limitada” foi desenvolvida pela UPA, adaptada aos animês pela 
Tatsunoko Productions e incorporada na animação “Speed Racer”. 

O desenvolvimento de um filme de animação, por sua vez, permitiu 
verificar a importância do design no universo da animação. Nesse sen-
tido, a atuação do design vai muito além da criação de personagens e 
abrange todo o planejamento do projeto. De fato, essa constatação vai 
ao encontro da relação muito próxima entre design e animação que 
atravessou todo o século XX.
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CAPÍTULO I – HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO

O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa define animação como 
“técnica de produzir a ilusão de movimento a partir de imagens fixas, 
vistas em rápida sequência, por meio de dispositivo mecânico, óptico, 
eletrônico etc.”. Outra acepção do termo se dá por “gênero cinematográ-
fico que consiste na produção de imagens em movimento a partir de de-
senhos ou quaisquer objetos filmados ou desenhados quadro a quadro”. 

A crescente popularização desse gênero levou à criação de canais de 
televisão dedicados exclusivamente a desenhos animados, incluindo 
muitas produções brasileiras, como filmes, curtas-metragens em ani-
mação e campanhas publicitárias. Com efeito, os incentivos públicos 
e privados permitiram o crescimento recente da animação no Brasil, 
que seguiu um modelo de mercado há tempos consagrado nos Esta-
dos Unidos pelos estúdios de animação Walt Disney Company. De fato, 
o aparecimento de franquias altamente lucrativas como a dos filmes 
de animação da Disney representa o crescimento vertiginoso do mer-
cado de animação no decorrer do século XX. 

Hoje, a presença da animação na comunicação é evidente. De acor-
do com o portal de notícias da emissora americana CBS, o filme ven-
cedor do Oscar de melhor canção original e melhor animação em 
2014, “Frozen: Uma Aventura Congelante”, arrecadou mais de 1 bi-
lhão de dólares, tornando-se a segunda maior bilheteria de filme de 
animação depois de “Toy Story” (United States: Disney/Pixar, 1995). 

Contudo, a consagração da animação como forma de comunicação 
visual dependeu de desenvolvimentos técnicos e estéticos que se 
embrenham na história da civilização. Apesar de o conceito “ani-
mação” estar sempre associado às formas modernas de comunicação, 
sua história perde-se no tempo. O percurso em busca da origem da 
animação remete o pesquisador a períodos remotos da humanidade 
e contém registros históricos que podem ser considerados marcos 
evolutivos na trajetória dessa arte. 



Para facilitar a exposição e a compreensão, a história da animação 
neste trabalho foi dividida em três modalidades: cronologia, que 
acompanha a evolução histórica da animação; expressão artísti-
ca, que trata dos tipos de linguagem da animação; e sensorial, que 
aborda aspectos como o som, as cores, etc. 

1. CRONOLOGIA

PRIMEIROS REGISTROS

A origem da animação é pouco clara. Ela pode ser decorrente das 
imagens registradas nas paredes das cavernas da pré-história há mais 
de 35.000 anos. Segundo Williams (2001), alguns desenhos encon-
trados nas cavernas continham animais que recebiam quatro pares de 
patas para representar o movimento. 

Registros de 1600 a.C. mostram que em um templo egípcio de 110 
colunas dedicado à deusa Ísis, cada coluna possuía uma figura da 
deusa com mudanças progressivas de posição, o que supostamente 
daria a impressão de movimento aos transeuntes. 

Primeiros registros em cavernas

fonte: Williams,1957
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Outro indício pode ser observado no 
artesanato grego. Os artesãos eventual-
mente decoravam seus vasos com figu-
ras em diferentes estágios de ação; en-
tão, ao girar o vaso, tinha-se a sugestão 
do movimento.

Fazendo um paralelo com o Oriente, em 
meados de 206 a.C., na China, antigas 
projeções conhecidas como “teatro de 
sombras” iniciaram a arte de contar his-
tórias animadas em planos bidimensio-
nais. Nesse “teatro”, adereços e bone-

cos, feitos meticulosamente, eram manipulados por artistas por trás de 
uma tela com luz projetada. Essas sombras geralmente acompanhadas 
por música remetiam os espectadores aos contos clássicos chineses.

gravura de vaso grego

fonte: Williams,1957

teatro de sombras chinês

seattle asian art museum
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EVOLUÇÃO DA TÉCNICA

Em 1824, o médico e teólogo britânico Peter Mark Roget descobriu 
o princípio vital da animação, conhecido como “the persistence of 
vision”, persistência retiniana ou persistência da retina. Esse princí-
pio baseia-se no fato de que o olho humano temporariamente retém 
a imagem de qualquer coisa que tenha visualizado. Não fosse dessa 
maneira, o espectador não teria a ilusão de movimento no cinema 
ou em animações e perceberia, em vez de uma imagem contínua, uma 
série de fotos projetadas em sequência.

O psicólogo Max Wertheimer, fundador da Psicologia da Gestalt, des-
creveria, em 1912, a percepção do movimento aparente – quando 
não há efetivamente o movimento físico. Sua pesquisa comprova-
ria a existência de um fenômeno chamado “efeito phi”, que ocor-
re quando imagens são projetadas rapidamente, e em tempo ideal, 
criando assim a impressão de uma imagem contínua. Enquanto o 
“efeito phi” é um fenômeno psicológico, a persistência retiniana é 
um processo mecânico da ótica humana.

Ainda em meados do século XIX, mais precisamente em 1867, sur-
giu nos EUA um brinquedo, denominado “roda vida”, que utilizava 

taumatróPio

fonte: Williams,1957
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o princípio descrito por Roget. O mecanismo era composto por de-
senhos isolados em pedaços de papel dentro de um cilindro. No 
momento em que o observador girava o cilindro, os desenhos criavam 
a sugestão de movimento, que era percebida pela maioria das pessoas. 
Em 1868 surgiu o “flipper book”, um conjunto de desenhos no papel, 
presos por uma de suas pontas, como um livro. O movimento das pá-
ginas criava a ilusão contínua de ação, resultando na animação. 

Paralelamente ao aparecimento desses objetos, outra importante evo-
lução da técnica ocorreu em 1837, quando a primeira máquina foto-
gráfica, conhecida como “daguerreótipo”, foi apresentada na Acade-
mia de Ciências de Paris pelo francês Louis Jacques Mandé Daguerre. 
Com isso, os dispositivos que até então utilizavam somente desenhos 
para criar a ilusão de movimento começaram a utilizar também as 
imagens capturadas pela “máquina fotográfica”.

roda da vida, 1867
fonte: Williams,1957

fliPPer book, 1868
fonte: Williams,1957
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ANIMAÇÃO EM CÉLULA

Animação em célula é o processo no qual os objetos são desenha-
dos sobre uma folha transparente. O mecanismo de célula consiste 
basicamente em cenas sequenciais e imagens sobrepostas fotografadas 
quadro a quadro. Nessa técnica, é comum o cenário ser representado 
de forma estática, com muitos detalhes e variações de sombreamento. 

É difícil demarcar o momento exato em que os realizadores começaram 
a utilizar esse procedimento, uma vez que sua origem decorre de um 
desenvolvimento contínuo. Contudo, o princípio de “persistência da 
visão” de Peter Mark Roget talvez seja a chave para o funcionamento 
da animação em célula. 

Embora decorra de um processo coletivo e incessante, a animação 
em célula é comumente creditada a Earl Hurd, animador e diretor 
de cinema norte-americano. Ele ficou conhecido por criar e produ-
zir “Bobby Bumps”, animação de 1916. Hurd foi também responsá-
vel por patentear, em 1914, o processo de animação em celuloide. 

frame da animação “bobby bumPs goes fishing”
earl hurd,1916
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No início da década de 1930, as tintas opacas foram substituídas 
por tintas coloridas, ou seja, as células passaram a oferecer suporte 
para as cores.

 A célula, de fato, era o material mais indicado para se produzir de-
senhos, por ser transparente, de fácil manuseio, possuir durabilidade 
e absorção. A folha de celuloide se tornou a base dos desenhos de 
animação até o advento da computação gráfica na década de 1990. 
Até os anos 50, foi utilizado um material chamado de “celuloide real” 
(nitrato de celulose e cânfora). O curta-metragem “How Animated 
Cartoons Are Made” (1919), de John Randolph Brasy e Wallace A. 
Carlson, é um bom exemplo de animação em “celuloide real”. 

Com o advento da produção digital, o uso de celuloide foi prati-
camente abandonado em grandes produções. Os estúdios Disney 
pararam de usar celuloides em 1990.

hoW animated cartoon are made

bray studios, 1919
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ANIMAÇÃO ULTRARREALISTA

Walt Disney estabeleceu 12 conceitos essenciais para a criação de 
um desenho animado, que se fundamentam na observação da natu-
reza e dos movimentos e de como os seres humanos os interpretam. 
Sua característica fundamental é a relação dos corpos terrestres com 
a força da gravidade e, consequentemente, com as leis da física me-
cânica. Thomas e Johnston (1981) definem esses conceitos no livro 
“The Ilusion of Life – Disney Animation”:

Comprimir e esticar (Squash and Stretch)

O princípio “comprimir e esticar”, cujo objetivo é dar uma sensação 
de peso e flexibilidade para objetos desenhados, pode ser aplicado 
a objetos simples ou a construções mais complexas. Uma figura es-
ticada ou comprimida em um grau exagerado pode produzir efeito 
cômico. No entanto, na animação realista, o mais importante é que 

comPrimir e esticar

Produção do PróPrio autor
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o volume de um objeto não muda quando comprimido ou alonga-
do. Se o comprimento de uma bola é esticado verticalmente, a sua 
largura deve se expandir proporcionalmente na horizontal. 

Antecipação (Anticipation)

O princípio da “antecipação” é usado para preparar o público para 
uma ação e torná-la mais realista – como um dançarino dobrar os 
joelhos antes de pular do chão –, e também em ações físicas me-
nores – um personagem olhar para fora da tela para antecipar a 
chegada de alguém, ou um jogador de beisebol mover os braços 
para trás antes do arremesso... Para efeito especial também se pode 
omitir esse princípio em certos casos, o que pode causar sensação 
de surpresa no espectador, ou acrescer efeito cômico para a cena.

anteciPação

Produção do PróPrio autor
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Encenação (Staging)

encenação

Produção do PróPrio autor
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O princípio da “encenação” é semelhante ao “preparo” – como é 
conhecido no teatro e no cinema –, cujo objetivo é direcionar a 
atenção do público ao que há de mais importante numa cena, ou 
seja, manter o foco nisso e evitar o que não é essencial. Pode ser fei-
to de vários modos, como colocar um personagem em um quadro, 
usando luz e sombra e o ângulo e a posição da câmera. Johnston e 
Thomas definiram como “a apresentação de alguma ideia para que 
ela seja completamente e inequivocamente clara” – se a ideia é uma 
ação, personalidade, expressão ou um estado de espírito. 

Animação direta e posição-chave  
(Straight Ahead Action and Pose to Pose)

Há duas maneiras de se animar: a “animação direta”, em que o ani-
mador trabalha do primeiro até o último desenho, desenhando uma 
cena após a outra, em ordem, até o final da história; a “posição-
-chave”, em que ele planeja as ações e anima apenas ações-chave. 

animação direta

Produção do PróPrio autor
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As demais, seu assistente anima. É recomendável a “animação dire-
ta” se o personagem precisa mostrar apelo de personalidade. Deve-
-se ter a ordem certa: se na cena o personagem fica triste e coloca 
as mãos no bolso, usa-se a animação direta. Um erro no meio do 
processo dessa ação pode causar falha no apelo do personagem.

Continuidade e sobreposição da ação  
(follow Through and Overlapping Action)

Duas técnicas relacionadas que deixam o movimento mais realista 
e dão a impressão de que os personagens seguem as leis da Físi-
ca. “Follow through”: partes distintas de um corpo em movimento 
continuarão se movendo com o personagem parado. “Overlapping 
action”: as partes do corpo se movem em velocidades diferentes 
(um braço vai passar numa posição diferente do outro e assim por 
diante). A terceira técnica é o “drag”: o personagem começa a se 
mover e partes dele demoram alguns quadros para alcançá-lo. Pode 

continuidade

Produção do PróPrio autor
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ocorrer com objetos inanimados (como roupas, antena de carro), ou 
partes do corpo (braços ou cabelos). No corpo humano, o tronco é 
o núcleo, com braços, pernas, cabeça e cabelos, que normalmente 
seguem seu movimento. A técnica usada em exagero pode resultar 
em efeito cômico. As animações mais realistas devem reproduzir 
as ações o mais fielmente possível para um resultado convincente.

Aceleração e desaceleração (Slow in and Slow out)

O movimento do corpo humano (e da maioria dos objetos) precisa 
de tempo para acelerar e desacelerar. Por isso, a animação parece 
mais realista se tem mais desenhos no início e no final da ação, 
enfatizando as poses extremas, e menos desenhos no meio – serve 
para personagens circulando entre duas poses extremas, como sen-
tado e em pé, e para objetos inanimados em movimento, como uma 
bola quicando.

aceleração

Produção do PróPrio autor
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Movimento em arco (Arcs)

A ação mais natural tende a seguir uma trajetória em arco – com “arcos” 
implícitos para maior realismo –, o que pode se aplicar a um movimento 
dos membros, rodando uma articulação, ou a um objeto atirado em mo-
vimento em uma trajetória parabólica. A exceção é o movimento mecâ-
nico, que normalmente se move em linha reta. 

movimento em arco

Produção do PróPrio autor

Quando a velocidade de um objeto aumenta, sua forma tende a acha-
tar e esticar em turnos. Um objeto em movimento que se move para 
fora do seu arco natural sem motivo aparente aparecerá irregular 
em vez de fluído. Logo, na animação de um dedo apontando, por 
exemplo, deve-se ter certeza de que em todos os desenhos entre as 
duas posturas extremas o dedo segue um arco lógico de um extremo 
para outro.
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Ação Secundária (Secondary Ations)

Uma ação secundária adicionada à principal lhe dá mais vida e su-
porte. Uma pessoa andando pode, ao mesmo tempo, mexer os braços 
ou deixá-los nos bolsos, falar ou assoviar ou demonstrar emoções pela 
face. A importância da ação secundária é que ela não tira a atenção da 
principal, pelo contrário, dá-lhe apoio.

Temporização (Timing)

A “temporização” ou “regulagem do tempo” se refere ao número de 
desenhos ou quadros para uma ação, o que traduz sua velocidade. 
Num nível puramente físico, o “timing” certo faz com que os obje-
tos pareçam obedecer às leis da Física. Por exemplo, o peso de um 
objeto determina sua reação a um impulso, como um empurrão. O 
tempo é crítico para se estabelecer a emoção, reação e o humor de 
um personagem.

ação secundária

Produção do PróPrio autor
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Exagero (Exaggeration)

Faça um personagem bem mais triste ou feliz do que deve ser. Alguns 
animadores achavam que o princípio do exagero era distorcer o pró-
prio desenho. Quando Walt Disney buscava realismo, ele criou uma 
caricatura do realismo. O artista Dave Hand, um dos funcionários dos 
estúdios Disney, analisou isso corretamente quando disse que Walt 
Disney quis dizer algo mais convincente, que fizesse “um contato 
maior com as pessoas; ele disse realismo, pois a palavra ‘real’ exempli-
fica bem esse processo”.

Desenho volumétrico (Solid Drawing)

Princípio que leva em conta as formas no espaço tridimensional, dan-
do-lhes volume e peso. O animador tem de ser um desenhista habili-
doso, com noções básicas de formas tridimensionais: anatomia, peso, 
equilíbrio, luz e sombra. Para o animador clássico seria ter aulas de 

temPorização

Produção do PróPrio autor
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exagero

Produção do PróPrio autor

desenho volumétrico

Produção do PróPrio autor
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arte e fazer esboços da realidade. Johnston e Thomas alertam: evitar 
partes gêmeas no personagem, ou seja, cada olho, orelha, mão, dedo, 
sapato, etc.

Apelo (Apeal)

Em um personagem animado, esse princípio corresponde ao chama-
do “carisma” do ator. Um personagem atraente não é necessariamen-
te simpático; vilões ou monstros podem sê-lo. O espectador deve sentir 
que o personagem é real e interessante. Há vários truques para o 
personagem se conectar melhor com o público; por exemplo, rosto 
simétrico ou com características de bebê podem ser eficazes.

aPelo

Produção do PróPrio autor
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ANIMAÇÃO LIMITADA

No início dos anos 40, nos EUA, alguns animadores estavam insatis-
feitos com o estilo ultrarrealista adotado pelos estúdios Disney. Eles 
julgavam que as possibilidades estéticas da animação haviam sido 
limitadas pelo desejo de imitar cuidadosamente a realidade. Dessa 
forma, em 1941, esses animadores fundaram o seu próprio estúdio, 
a United Productions of America (UPA). 

Lançado em 1942, o desenho animado “The Dover Boys” provava 
que os animadores podiam experimentar livremente o design de 
personagens, a profundidade e a perspectiva para criar uma visão 
estilizada apropriada para o roteiro:

A “animação limitada” é uma descoberta artística, talvez in-
ventada pela UPA durante os anos 50. Parcialmente a anima-
ção limitada surgiu com: “The Dover Boys” que foi produzi-
da com menos quadros por segundo. Os clássicos da Disney 
tinham em média 24 frames por segundo, as animações da 
UPA possuíam menos da metade. (KENNER, 1994)

the dover boys

uPa, 1942
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Charles Martin “Chuck” Jones (1912 - 2002), diretor de “The Dover 
Boys”, foi um verdadeiro precursor da técnica de animação limita-
da. Ele tornou-se famoso por criar personagens de sucesso, como 
Coiote, Pepe Le Pew, Ralph Wolf, Road Runner, Sam Sheepdog, 
Sniffles e muitos outros. Além disso, o animador trabalhou para a 
Warner no desenvolvimento de personagens como Pernalonga, 
Patolino, Gaguinho, etc. Em seus próprios estúdios, Sib Tower 12 
Productions e Chuck Jones Film Productions, Jones continuou a ex-
plorar os recursos da animação limitada em séries animadas como 
“Tom e Jerry” e “Looney Tunes”.

Na animação limitada, além da escolha inteligente de técnicas e 
ângulos de câmera para simular movimentos e ações, são utilizados 
outros procedimentos, como animação de partes de personagens, 
movimentos rápidos retratados em apenas três etapas sequenciais, 
uso de imagens simétricas e espelhadas para simular ângulos opos-
tos, combinação de imagens estáticas e em movimento, desloca-
mento de objetos para fora da cena, valorização do áudio e do tex-
to, entre outros.

mr. magoo

uPa, 1949
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ANIMAÇÃO DIGITAL

Foi a partir dos anos 60, com o sur-
gimento dos computadores digitais, 
que se iniciou o desenvolvimento da 
computação gráfica. Os computadores, 
que eram usados para fins diversos, 
como pesquisas científicas, cálculos 
de engenharia, entre outros, também 
foram aproveitados para experimen-
tações artísticas. A partir dos anos 70, 
alguns trabalhos nessa linha começa-
ram a ganhar destaque na imprensa. 

Dessa forma, os esforços para alcan-
çar um maior realismo nas anima-
ções levaram os experimentadores à 
conquista de um modelo básico de 
representação em três dimensões, o 
3D, que a partir do final dos anos 80 
passou a ter aceitação em Hollywood. Contudo, foi a partir dos anos 
90 que o domínio sobre a técnica do 3D se disseminou paralelamen-
te ao desenvolvimento dos computadores. 

A diferença mais evidente entre animações em duas dimensões (2D) 
e em 3D são as três características dimensionais deste último mode-
lo e a aparência de profundidade que ele proporciona. Enquanto na 
técnica em 2D a animação é plana e as ações ocorrem nos eixos X e 
Y, no modelo 3D a animação inclui uma dimensão a mais: o eixo Z. 

O processo de criação de personagens, cenários e objetos também 
difere entre os modelos. Para animações em 2D, os desenhos são re-
alizados a partir de lados diferentes e com o auxílio de ferramentas 
de transparência. Para animações em 3D, o trabalho do animador 
mais se assemelha ao do escultor, como uma espécie de modela-
gem digital que contempla os desenhos nos três eixos necessários. 

toy story

Pixar animation, 1995
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2. EXPRESSÃO ARTÍSTICA

CLáSSICA: EXPERIMENTAÇÃO DA LINGUAGEM

O período da animação clássica engloba as três primeiras décadas 
do século XX e é caracterizado principalmente pela experimenta-
ção na linguagem. Estimulados pelas conquistas técnicas do final do 
século XIX e início do século XX, os criadores desse período esta-
vam interessados em explorar as possibilidades da animação como 
forma de arte. 

O cartunista e animador norte-americano Winsor McCay, considera-
do um pioneiro, lançou, em 1911, em parceria com James Stuart Bla-
ckton, a animação “Litle Nemo”, que alcançou grande sucesso nos 
cinemas dos Estados Unidos. Blackton, por sua vez, já havia realiza-
do em 1906 a animação “Humorous Phases of Funny Faces”, consti-

humorous Phases of funny faces

blackton, 1906
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tuída por mais de 300 desenhos e que resultava do uso da técnica do 
stop motion. O método utilizado por Blackton acabou se tornando 
universal e consistia em fixar a câmera, filmar uma imagem, desligar 
a câmera, trocar a imagem, filmar e assim por diante.

Seguindo a tendência de experimentação que distingue o período 
clássico, Winsor McCay lançou em 1914 “Gertie the Dinosaur”, que 
o próprio McCay apresentou “ao vivo”, em frente a uma projeção 
de animação, segurando uma maçã e convidando o personagem 
dinossauro a comê-la. Para delírio do público, o dinossauro curvava 
seu pescoço e comia a fruta. Era a primeira vez que uma pessoa 
contracenava com uma animação.

Contudo, foi em 1918 que McCay produziu sua obra mais importan-
te, a animação dramática “The Sinking of the Lusitania”, que mostra-
va a catástrofe e os absurdos da guerra. O filme se tornou um marco 

gertie the dinosaur

mccay, 1914 
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no avanço do realismo e do drama e era, até então, a animação mais 
longa já produzida, com 25.000 desenhos. Como no período clássico 
o processo de criação não era rápido, a obra de McCay levou dois 
anos para ficar pronta.

COMERCIAL: INDUSTRIALIzAÇÃO DA LINGUAGEM

Durante a era clássica, o interesse comercial em animações era qua-
se nulo. O foco dos criadores estava mesmo voltado para experi-
mentações de linguagem e inovações técnicas. Entretanto, com a 
popularidade de “O Gato Félix”, de 1919, e o início das produções 
de Walt Disney, a conquista do grande público era uma questão de 
tempo. Segundo Williams (1957, p.17): 

Mais tarde, como um homem mais velho que estava sendo 
celebrado no negócio pelos animadores dos desenhos ani-
mados mais jovens e engraçados, McCay atacou-os dizendo 
que tinha desenvolvido e lhes dado uma grande forma de arte 
e que eles a tinham banalizado e transformado em um negó-
cio cruel para ganhar dinheiro feito por falsos artistas.

felix the cat 
sullivan e messmer - 1919
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 “O Gato Félix”, criado por Otto Messmer, introduziu na linguagem da 
animação inovações que seriam seguidas por Walt Disney. Em 1928, 
Disney lançou “Steamboat Willie”. Era a primeira vez que Mickey 
Mouse aparecia nas telas, e também se tratava da primeira animação 
sonora. De “O Gato Félix”, Disney aproveitou a criação de persona-
gens com personalidade, e a isso acrescentou forte carga de realismo e 
dramaticidade, no que ficaria conhecido como “estilo Disney”. 

A era de ouro da animação americana entrou em queda entre o final 
da década de 50 e o início dos anos 60, quando as animações come-
çaram a perder terreno para as produções de TV. Contudo, as inova-
ções técnicas, estéticas e narrativas tornaram esse período essencial 
na história da animação. 

Marcando uma evolução da indústria da animação, no Japão, pa-
ralelamente ao fim da era de ouro norte-americana, o milagre eco-
nômico criou condições favoráveis para o surgimento do animê – 
animação japonesa – a partir do gênio de Ozamu Tezuka, que faria 
sucesso no mundo inteiro.

astro boy 
ozamu tezuca, 1952
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3. SENSORIAL

SOM

Em 1927, um filme produzido pela Warner Bros. mudaria a história 
do cinema. Trata-se do longa-metragem “The Jazz Singer”, o primei-
ro filme com áudio sincronizado. Entretanto, foi no ambiente da 
animação que surgiram as primeiras experimentações de sincronia 
entre som e imagem, realizadas por Max Fleischer e Dave Fleischer, 
dois irmãos e animadores de Nova Iorque. De 1924 a 1927, os 
irmãos produziram uma série chamada “Sound Car-Tunes”, consti-
tuída por curtas animados de 3 minutos de duração. 

Em 1926, Lee DeForest, um inventor da Califórnia, foi além e criou 
“My Old Kentucky Home”, primeira animação com diálogo em 
som. Mas a primeira animação integralmente sincronizada com 
som foi “Steamboat Willie”, lançada em 1928 por Walt Disney. 

steamboat Willie 
Walt disney comPany, 1928



42

No Japão, nesse mesmo período, os animadores sofriam com a 
concorrência das animações sonorizadas das grandes companhias 
norte-americanas. Até mesmo em relação aos materiais utilizados 
na criação de animações, os japoneses encontravam dificuldades. 
Por exemplo, até meados da década de 1930, com a celuloide a 
preços elevados, os produtores utilizavam materiais mais baratos, 
como papel e cartões convencionais. O resultado eram animações 
com poucos detalhes e menos quadros por segundo, o que impli-
cava menor fluidez do filme. Por outro lado, tal limitação estimulou 
um processo de experimentação na linguagem”. 

COR

Quando o cinema conquistou o som, as tentativas para filmar em cores 
se intensificaram. No entanto, as primeiras experiências nesse sentido 
já ocorriam desde o início do século XX e eram realizadas por meio de 
tingimento dos filmes à mão. Na sequência, surgiu o emprego de filtros 
coloridos, técnica em que cada cena era filmada duas ou mais vezes, 
a cada vez com um filtro de determinada cor, ou filmada por várias 
câmeras ao mesmo tempo, cada uma com um filtro. Mas foi na década 
de 1930, com o surgimento nos EUA da empresa Technicolor Motion 
Picture Corporation, que as cores chegaram de vez às telas. 

Foi um cientista e engenheiro de Massachussetts, Herbert Kalmus, 
quem criou em 1916 o processo conhecido como “technicolor” e 
que daria nome à empresa. No início, a técnica só conseguia criar o 
verde e o vermelho em duas películas preto e branco. Esse mecanis-
mo, contudo, não conseguia reproduzir satisfatoriamente as cores 
naturais, e o céu e o mar, por exemplo, apareciam acinzentados. O 
processo foi aprimorado nos anos seguintes e tornou-se o preferido 
dos estúdios de Hollywood entre 1922 e 1952. 

Até o início dos anos 1930, porém, o processo de colorização integral 
dos filmes ainda não havia sido alcançado. Enquanto a Technicollor 
estudava insistentemente esse procedimento, a Grande Depressão 
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afetava drasticamente a produção de filmes coloridos. Assim, Herbert 
Kalmus propôs a Walt Disney o uso da nova técnica em uma anima-
ção. Com isso, foi lançada em 1932 “Flowers and Trees”, a primeira 
animação comercial que usava o processo de colorização total da 
Technicollor. O sucesso foi tanto que o filme foi o primeiro a ganhar 
um Oscar de curtas-metragens animados. 

floWers and trees

Walt disney comPany, 1932

No Japão, a primeira animação colorida foi o longa “The Tale of the 
White Serpent”, de 1958, que se tornou um marco da animação ja-
ponesa. Mais de 13 mil pessoas participaram do projeto, que durou 
apenas oito meses. Em 1959, o filme recebeu as honras no festival 
“Venice Childrens Film Festival” na Itália. Entretanto, quando foi lan-
çado nos EUA, em 1961, a aceitação do público foi muito inferior 
ao esperado. 
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VIDA: PERSONALIDADE 

Com a evolução das técnicas de animação durante a era de ouro 
norte-americana, a problemática da personificação – ou atuação 
– dos personagens ficou em evidência. O principal desafio dos ani-
madores era desenvolver um método para aperfeiçoar a atuação 
mecânica dos personagens, ou seja, incorporar as reações físicas 
dos corpos em animações mais realistas. 

Atores no palco têm a vantagem da resposta imediata da pla-
teia, e eles ajustam a interpretação de momento a momento. 
De certa forma, a experiência de interpretar em público é 
como surfar em uma onda. O ator está na prancha e o públi-
co é a correnteza, isso é um evento teatral. Mas os animado-
res estão em grande desvantagem, quando entramos nesse 
contrato de atuação e público, porque eles não recebem a 
resposta imediata de seu trabalho; o que um ator no palco 
consegue, o animador trabalha sozinho, atuando para a au-
diência em sua mente. (HOOKS, 2011, p.13)

Nesse sentido, o ator e professor Ed Hooks publicou em seu livro 
“Acting for Animators” os sete princípios da atuação na animação:
 

1 – Pensar tende a levar à conclusão; emoções tendem a levar a uma ação.

A vida humana é literalmente concebida no cérebro. O cérebro man-
tém o corpo ereto e em equilíbrio, mesmo que a pessoa não tenha 
consciência. Walt Disney observou que “a mente é o piloto” e que 
pessoas não simplesmente se movem, elas se movem por um motivo. 
“Nós pensamos em coisas antes que o corpo as faça”, esclareceu 
ele –  afirmação que revolucionou a animação e foi uma das razões 
do seu sucesso. Disney observou ainda que retratar o personagem 
pensando, mesmo de forma subliminar, leva à ação e à emoção. Ele 
concedeu a Mickey um cérebro, um sentimento e descobriu que era 
possível fazer a audiência se preocupar com o personagem. É preciso 
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representar a distinção entre pensamento e emoção, pois a emoção é 
que leva o personagem à ação. Para entender o que um personagem 
está sentindo, o melhor é perguntar-lhe sobre o que ele está pensando 
e qual é o seu sistema de valor. 

fantasia

Walt disney comPany, 1940

2 – Atuação é reação. Atuação é fazer.

Atuação é a soma de ação e reação. O personagem pode estar rea-
gindo a um pensamento ou a um evento externo, como um alarme 
de incêndio. A reação precede a ação: primeiro vem o estímulo, de-
pois a ação. Para o animador demonstrar que um personagem está 
com frio, primeiro deve fazê-lo reagir à temperatura do ambiente; 
depois, o personagem deve reagir, tentar se aquecer, talvez sacudin-
do os braços. A ação é a resposta do estímulo. 
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3 – O seu personagem precisa ter um objetivo.

O movimento teatral é intencional e significativo. O animador deve 
responder à questão: “O que o personagem está fazendo?”. A ação 
do personagem deve ser ativa na busca de seu objetivo. Ele precisa 
estar fazendo alguma coisa cem por cento do tempo, mas sem exa-
gero. Para descobrir que tipo de ação seu personagem deve fazer, 
pergunte a si mesmo qual é o objetivo do personagem.

4 – O personagem deve estar em ação o tempo todo.

Fatores internos ou externos podem interferir na forma de agir do 
personagem. O personagem deve atuar cem por cento do tempo, 
mesmo se a cena for totalmente parada. Caso o personagem esteja 
procurando um chapéu, ele irá representar várias ações em série du-
rante sua busca, pois não pode representar uma ação por um tempo 
e, depois de um intervalo, simplesmente continuar a ação. Ele deve 
estar em ação o tempo todo.

5 – Toda ação começa com movimento.

Respiração e batida de coração são movimentos tão pequenos que o 
espectador mal consegue visualizá-los. Os movimentos podem ser im-
perceptíveis no início, mas estão em toda a ação. Se alguém se sentar e 
fizer cálculos mentais, seus olhos irão se movimentar. Ação teatral (que 
sempre busca um objetivo) envolve geralmente mais de um movimen-
to – que é o resultado de uma combinação de pensamentos.

6 – Empatia é a chave mágica. Audiência simpatiza com emoção.

Quando a audiência se identifica com um personagem, eles se re-
lacionam de maneira pessoal. A transição básica é entre o ator e a 
audiência, e o que une tudo é a emoção. A audiência é o motivo 
pelo qual os atores atuam e os animadores produzem suas anima-
ções. O objetivo do animador é colocar emoção por meio da ilusão 
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do movimento. O que o personagem faz em cena é decisivo, mas os 
pontos de empatia com o público envolvem emoção – o seu senti-
mento em relação ao que está fazendo. A empatia é essencial para 
essa dinâmica. 

7 – Uma cena é uma negociação.

A cena teatral necessita de um conflito, a menos que seja puramente 
uma cena expositória ou conectiva. Em “The Iron Giant”, o persona-
gem Hogarth está guiando sua bicicleta pela cidade até o restaurante 
em que a mãe trabalha –  cena conectiva, indo de um lugar a outro. 
A cena não possui muito conflito e está correta, o que prepara para a 
próxima cena (repleta de negociações e conflitos) quando o persona-
gem chega ao restaurante. É possível simplificar o conceito pensando 
em uma cena como uma negociação.

DURAÇÃO: POSSIBILIDADE DE CONTAR HISTÓRIAS

A classificação de um filme como longa-metragem varia de país 
para país. No Brasil, um filme é considerado um longa-metragem 
se tiver duração mínima de 70 minutos. Já nos EUA, a Academia de 
Artes e Ciências Cinematográficas e o American Film Institute clas-
sificam um filme como longa-metragem se possuir 40 minutos ou 
mais de duração. Na França, por sua vez, um longa-metragem deve 
durar no mínimo 58 minutos e 29 segundos.

A primeira animação na história considerada um longa-metragem 
foi “El Apostol”, de 1917, do argentino Quirino Cristiani. Com 70 
minutos de duração, a animação contou com 58 mil desenhos a 14 
quadros por segundo. Contudo, devido aos recursos da época, “El 
Apostol” é ainda uma animação muito limitada do ponto de vista 
técnico, uma vez que não possui cores nem som.

Em 1937, Walt Disney lançou o longa-metragem de animação mais 
famoso da história: “Snow White and the Seven Dwarfs”. O filme, 
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colorido e com som, com 83 minutos de duração, obedecia às téc-
nicas de representação dos objetos físicos nos desenhos (12 princí-
pios) e aprofundava a personalidade dos personagens desenvolven-
do, com isso, uma trama mais profunda no roteiro. 

A animação levou quatro anos e meio para ser concluída e, com 
orçamento inicial de 150 mil dólares, acabou custando aos cofres 
da Disney a quantia astronômica para a época de 1,5 milhão de 
dólares. Não obstante, o sucesso foi estrondoso e Disney recebeu 
um Oscar especial pela obra e sete miniestatuetas representando a 
Branca de Neve e os sete anões. 

Com efeito, se “El Apostol” é cronologicamente o primeiro longa de 
animação, “Snow White and the Seven Dwarfs” é o filme que vai 
atingir a experimentação completa da linguagem clássica de ani-
mação: os 12 princípios, o aprofundamento da personalidade dos 
personagens e o uso de cores e de som. Esse conjunto era capaz 
de proporcionar ao público um forte envolvimento sensorial com o 
que era projetado na tela. 

Já um curta-metragem é um tipo de filme que costuma ter aproxima-
damente 20 minutos, no máximo. O termo começou a ser utilizado 
nos Estados Unidos na década de 1910, quando boa parte dos fil-
mes começava a ter durações cada vez maiores. O gênero que mais 
utilizou o formato de curta-metragem foram as animações. Ainda 
hoje há muitos filmes com ação ao vivo (live-action) e de animação 
produzidos como curta-metragem, havendo inclusive um prêmio 
do Oscar para cada tipo. É um formato bastante difundido e em 
expansão no Brasil desde os anos 70. O curta-metragem é também 
adaptado em documentários, filmes de estudantes e filmes de pes-
quisa experimental. 

Segundo a Agência Nacional do Cinema (ANCINE) em sua Instrução 
Normativa 22, anexo I, a definição de Curta-Metragem é dada a filmes 
de até 15 minutos, Média-Metragem para filmes com tempo acima de 
15 minutos e até 70 e Longa para filmes com mais de 70 minutos.



49

snoW White and the seven dWarfss

Walt disney comPany, 1937
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CAPÍTULO II – ANIMAÇÃO JAPONESA

1. DO MANGá AO ANIMÊ

O período de rápido crescimento econômico entre 1950 e 1960 
no Japão, decorrente do chamado “milagre econômico”, abriu ca-
minho para o “Golden Sixties” (década de ouro japonesa). Foi du-
rante esse período que a animação no Japão começou a ser pro-
duzida de fato, com a criação de estúdios especializados, como o 
“Mushi Production”, que produziu em 1963 o animê “Astro Boy”, 
inspirado no mangá de 1952, criado por Ozamu Tezuka. 

O lendário produtor de mangá e animê Osamu Tezuka (1928-
1989), conhecido no Japão como “mangá no kamisama” ou 
“deus dos quadrinhos japoneses”, desempenhou um papel cru-
cial no desenvolvimento do mangá pós-guerra. Artisticamente 
ativo por mais de quarenta anos, ele deixou publicadas cerca 
de 150.000 páginas de mangás. Como um pioneiro, ele testou 
as possibilidades narrativas que as combinações de palavra e 
imagem podiam oferecer.

O autor de mangá, chamado de “mangaká” no Japão, é respon-
sável por todo o processo criativo do mangá: roteiro, desenho, 

mangaká

autor desconhecido
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criação de personagens, etc. A maioria dos mangás utiliza o ta-
manho padrão (4,5 x 7,5 polegadas) e é produzida em preto e 
branco e em folha reciclável.

No Japão era prática, antes da produção de um mangá em revistas, 
a utilização de um modelo de testes de aceitação dos mangás no 
mercado. Assim, era publicada inicialmente uma coletânea com 
diversos criadores. Aqueles autores que tivessem mais aceitação 
do público eram selecionados para publicações individuais. Era o 
que ocorria, e ainda ocorre, por exemplo, na “Shonen Jump” – a 
revista de mangá mais vendida no Japão. Em 1982, a “Shonen 
Jump” teve uma circulação de 2,55 milhões de exemplares. Em 
1995, os números de circulação aumentaram para 6,53 milhões.

A revista publica uma compilação de capítulos separados de 
diversas histórias diferentes em suas edições. Se determinado 

astroboy animê

mushi Production, 1963
astroboy mangá

osamu tezuka, 1952

astroboy animê

tezuka Production, 2003
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título vende bem, os capítulos seguintes são produzidos, e, 
quando esses capítulos atingem uma quantidade significativa 
(em média 10 capítulos), é publicado um mangá da obra – ba-
sicamente o mangá é uma compilação dos capítulos lançados 
anteriormente em revistas como a “Shonem Jump”.

Um animê só é produzido se a sua versão anterior, o mangá, 
obteve um lucro significativo e real interesse do mercado. Cada 
capítulo de mangá corresponde a um episódio de animê. Des-
sa forma, quando os animês estão sendo produzidos, os man-
gás servem como norte para todo o processo criativo.

2. HISTÓRIA DO ANIMÊ

ANIMÊ ANTES DE 1960

Os primeiros trabalhos de animê comerciais eram obras curtas 
exibidas nas salas de cinema. A primeira delas foi “Imokawa 
Mukuzo genkanban no maki” (Mukuzo Imokawa, o portei-
ro) de Oten Shimokawa, lançado em 1917 (PATTEN, 2004, pp. 
369 e 370). Contudo, somente em 1945 o primeiro longa-metra-
gem de animação foi produzido no Japão: “Momotaro: umi no 

imokaWa mukuzo genkanban no maki 
tenkatsu, 1917
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shinpei”. O filme recebeu ajuda financeira da Marinha Imperial 
para fins de divulgação interna. De fato, naquele período, di-
versos ramos da comunicação, como a animação e o cinema, 
mobilizaram-se com o intuito de levantar o ânimo da sociedade 
japonesa no pós-guerra. 

Na década de 1950, livre da censura dos conservadores in-
ternos e das forças de ocupação norte-americanas, o cinema 
japonês experimentou uma onda de criatividade que o torna-
ria mundialmente famoso. Em 1958, foi lançado o segundo 
longa-metragem de animação no Japão, “Hakujaden” (A Len-
da da Serpente Branca). O filme teve enorme influência na in-
dústria da animação, principalmente nos anos 1960 e 1970, 

além de conseguir provar que filmes de animação poderiam 
se transformar em produtos comerciais viáveis.

Por outro lado, foi a televisão que exerceu a maior influência na 
animação japonesa da década de 1960. Com a rápida expan-
são desse novo meio de comunicação no país, os animadores 
encontraram um novo veículo para divulgar suas obras. A pri-
meira série produzida para a televisão foi “Otogi”, de 1962. Era 
uma série com 312 episódios de curtas-metragens educativos, 

hakujaden 
toei animation, 1958
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de três minutos cada, que abordava a história do Japão. No ano 
seguinte, a transmissão da série foi adaptada para 30 minutos, 
estabelecendo firmemente o formato de animê no meio televi-
sivo do Japão. Outras séries também fizeram sucesso no mesmo 
período, como “Tetsuwan Atom” (Astro Boy), “Tetsujin 28-go” 
(Gigantor) e “8 Man” (Eightman). 

Outro aspecto digno de menção foi o movimento de exporta-
ção do animê japonês para o mundo, principalmente para os 
Estados Unidos e Europa. Assim, muito do que era produzido 
no Japão se tornava rapidamente familiar para espectadores de 
outros países. Com efeito, nesse período inicial, diversos gê-
neros e temas estavam se estabelecendo no animê. A ficção 
científica, por exemplo, sempre foi um gênero de destaque, uma 
vez que por meio da animação é possível criar histórias fantás-
ticas sem um orçamento muito alto. O tema dos robôs gigan-
tes, abordado em “Gigantor”, também se firmou nesse período, 
assim como o tratamento de questões sociais, como em “Astro 
Boy”, que, segundo seu criador, Osamu Tezuka, foi inspirado 
nas lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos durante os 
anos 1950 e início dos 1960. 

8 man

eiken / tcj animation center, 1963
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ANIMÊ NOS ANOS 70

Na década de 1970, as produtoras de animê expandiram o 
mercado para além das crianças mais novas – como os alunos 
do Ensino Fundamental –, que eram até então os grandes con-
sumidores de animações, e passaram a direcionar suas obras 
para crianças mais velhas – como os alunos do Ensino Médio. 
Não obstante, enquanto os consumidores de animê eram, em 
sua maioria, crianças, as vendas de brinquedos funcionavam 
como um importante medidor do sucesso de uma animação. 
Os brinquedos mostraram-se tão lucrativos na década de 1970 
que alguns animês eram simplesmente veículos para fazer pro-
paganda de brinquedos. Contudo, esse panorama iria mudar. 

Em 1979, Yoshiyuki Tomino criou a série de TV “Mobile Suit Gun-
dam”. Se, por um lado, tratava-se de mais um animê com “robôs 
gigantes”, por outro a série era extremamente inovadora: a trama 
era multifacetada e altamente política, retratando civis em uma 
guerra entre colônias espaciais e a Federação da Terra. Mas a série 
não emplacou vendas de brinquedos e foi apressadamente en-
cerrada. No entanto, retransmissões atraíram um grande número 
de espectadores. Na verdade, o animê havia conquistado ou-
tra parcela de público: jovens no final da adolescência que não 

mobile suit gundam

sunrise, 1979
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se interessavam pelos brinquedos infantis que o patrocinador 
queria promover com a série. Esses jovens, por sua vez, logo 
demonstraram interesse na compra de kits de modelos deta-
lhados, alguns custando até cem dólares. Assim, o final dos 
anos 1970 e o início dos anos 1980 formam o período de cria-
ção do mercado de brinquedos inspirados em animês para o 
público adolescente e adulto. 

Também nesse tempo a música tornou-se uma parte significativa 
na indústria do animê. Em alguns casos, trilhas sonoras de um 
único programa faziam mais sucesso do que os álbuns conven-
cionais, o que determinou um cuidado maior na produção de 
arranjos para animês. 

ANIMÊ 1980

Diversos fatores convergiram para fazer com que o animê con-
quistasse o mercado de estudantes secundaristas e universitá-
rios. Um desses fatores é que um grande número de animado-
res que cresceram assistindo a animês atuava agora na própria 
criação dos programas. Além disso, grande parcela de jovens 
que cresceram como fãs de animês estavam entrando para a 

 saint seiya 
toei animation, 1986
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universidade e para o mercado de trabalho. Por outro lado, os 
pequenos estúdios independentes desenvolveram a capacida-
de de realizar obras para a televisão e outros veículos. E o ma-
nancial de histórias estava ali, ao alcance da mão: o grande 
volume de mangá produzido anteriormente para os adultos. 

Essa guinada em direção à conquista de uma audiência mais 
velha difere do mercado de animação norte-americano, que 
em grande parte continua a ser direcionado para as crianças 
– algumas exceções são um punhado de notáveis produções 
televisivas de comédias para adultos. 

3. ANIMÊ X EMOÇÃO

Uma característica fundamental do animê é a expressão dos sen-
timentos dos personagens. Temas como o sofrimento, a morte, o 
amor não correspondido e outros passaram a ser retratados em 
animês voltados para um público de mais idade. Com isso, o pú-
blico deixou de lado a expectativa de que animações são apenas 
para crianças e percebeu que os animês possuem a mesma va-
riedade de outros meios, como o cinema, o teatro ou a literatura. 

 saint seiya 
toei animation, 1986



58

Além disso, há na literatura japonesa uma longa tradição de ex-
pressão de sentimentos. Isso é evidente desde os primeiros poe-
mas e relatos históricos, como os épicos cantados. Com efeito, é 
natural que os sentimentos continuem a desempenhar um papel 
significativo nas criações japonesas modernas, seja no cinema, 
no mangá ou no animê. As histórias representadas podem ser 
uma peça de teatro “kabuki” sobre amantes de diferentes classes 
ou irmãos articulando uma vingança pela morte de seu pai. Pode 
ser também a história das tribulações solitárias de um artista ou 
um artesão, ou um animê sobre a destruição causada por um 
robô gigante, em que os personagens lutam com toda a sua pai-
xão para defender seus companheiros e entes queridos.

 shingeki no kyojin 
Wit studio e Production i.g, 2013
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 CAPÍTULO III – CENáRIO BRASILEIRO

1. ANIMAÇÃO NO BRASIL: UM BREVE PANORAMA

O surgimento da animação brasileira acompanhou, de certa 
forma, o contexto mundial. Entretanto, não atingiu o mesmo 
patamar das criações norte-americanas. O filme considerado 
a primeira animação brasileira é o curta-metragem “Kaiser”, 
de 1917, do realizador Álvaro Marins. 

kaiser

álvaro marins, 1917

Nos últimos anos, muitos profissionais brasileiros que traba-
lham com animação optaram por trabalhar em produções in-
ternacionais. Os motivos são a falta de incentivo nacional e o 
alto preço das produções. Apesar disso, a animação brasileira 
experimenta hoje um período de crescimento. O número de 
criadores que se dedicam à animação no país vem crescendo, 
o que resulta em uma maior variedade de técnicas emprega-
das, estilos, temas abordados, etc. 
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Seguindo essa tendência de crescimento, surgiu em 22 de mar-
ço de 2013 a Associação Brasileira de Cinema de Animação, a 
ABCA. O objetivo da ABCA é representar os animadores junto a 
entidades públicas e privadas em defesa do desenvolvimento da 
animação no país. Algumas conquistas da ABCA já são concre-
tas; entre elas: editais específicos de animação, elaboração de 
pesquisa histórica, censo dos realizadores brasileiros e a realiza-
ção do Dia Internacional da Animação, data difusora da produ-
ção anual em mais de 50 cidades brasileiras. Outro ponto impor-
tante nesse momento de desenvolvimento da animação no país 
é o apoio cultural da Ancine, a Agência Nacional do Cinema. 

Como resultado desse processo, canais importantes de televi-
são como Rede Globo, TV Brasil, Cartoon Network e Discovery 
Kids, entre outros, passaram a exibir animações brasileiras. Al-
guns exemplos de sucesso nesse segmento são “Peixonauta” 
(2009), “Meu Amigãozão” (2011) e “Sítio do Picapau Amarelo” 
(2012). Entretanto, muitas dessas produções são, na verdade, 
coproduções internacionais. 

meu amigãozão

andrés lieban e claudia koogan breitman, 2011
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2. VALORIzAÇÃO DA CULTURA

O Programa Nacional de Apoio à Cultura – Pronac, lançado em 
1991, e conhecido como Lei Rouanet, criou o financiamento à 
cultura através do Fundo Nacional de Cultura (FNC), com recur-
sos do governo federal (especificamente do Tesouro Nacional). 
Com essa lei, iniciaram-se aprovações mais rigorosas dos projetos 
apresentados ao governo, e, por meio de pressão dos profissionais 
da área cinematográfica, foi elaborada uma lei específica para o 
setor, a Lei 8.401, que trouxe de volta a cota de tela e facilitou as 
coproduções internacionais. Por algumas falhas nessa lei, criou-
-se outra lei, a do Audiovisual (1993), trazendo o patrocínio e o 
avanço tecnológico para o cinema e a animação, fortalecidos pela 
Medida Provisória 2.228, que criou a Agência Nacional de Cine-
ma – Ancine. A partir daí, passaram a ter incentivos específicos 
para a área, responsáveis pela atual produção no país.

Esses incentivos proporcionaram o surgimento de festivais, como 
Anima Mundi (o mais importante sobre a arte da animação no 
país), que, há anos, forma plateias e discute a arte da animação, 
estimulando o crescimento da produção nacional e de público. 

E, em 2003, foi criada a Associação Brasileira de Cinema de 
Animação – ABCA, que participou da formulação de editais e 
realizou ações frente ao governo e entidades privadas buscan-
do estimular a produção e fortalecer o setor do audiovisual.

Dando continuidade às iniciativas governamentais, surgiu em 
2004 o edital de obras Cinematográficas de Curta Metragem 
(somente do gênero animação) e tiveram início as feiras nacio-
nais e internacionais, também específicas de animação, como 
o Anima Business. 

Em 2006, durante o festival Anima Mundi, realizou-se a pri-
meira edição do Anima Fórum, com a participação de profis-
sionais, pesquisadores e governo – para analisar o mercado e 
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indicar propostas para sua melhoria. As reivindicações leva-
ram o governo federal a lançar, mais tarde, em 2008, o Pro-
grama Nacional de Desenvolvimento da Animação Brasileira 
– PROANIMAÇÃO (que cria ações de capacitação, coprodu-
ção e difusão da produção brasileira no Brasil e no exterior, 

anima mundi, 2013



63

além de estimular a produção nacional em diversas platafor-
mas e disponibilizar conteúdos nacionais para a sociedade). 
Parte das iniciativas é feita em parceria com a produção inde-
pendente e a televisão brasileira. 

Um exemplo de criação entre público e produção independente 
é o programa de incentivo à animação, o Animatv, lançado em 
2008, para desenvolver projetos de séries de animação dirigidas 
à infância e adolescência. Tem também a teledifusão nacional 
em Rede Pública de Televisão, parcerias como as da National 
Film Board e ações transversais: Fundo Setorial do Audiovisual 
(FSA), Lei Rouanet, Programa Mais Cultura, o Programa de 
Desenvolvimento da Economia da Cultura (PRODEC) e BNDES 
que projetam uma ampliação do setor e uma construção de uma 
indústria audiovisual autossustentável no Brasil. 

Em 2011 a Lei de TV por Assinatura obriga os canais a exibir 
programas brasileiros por meio de cotas; a animação, dentro 
dessas cotas, terá três horas e trinta minutos por semana de 
produção nacional em horário nobre.

Em 2006, o governo criou o Programa de Desenvolvimento da 
Economia da Cultura; com isso, a Cultura tornou-se um dos 
ativos econômicos do país, o que resultou, em 2011, em metas 
que formaram o Plano Nacional de Cultura (PNC), estruturado 
em três dimensões complementares: a expressão simbólica, ci-
dadã e econômica – que projetam um cenário de desenvolvi-
mento da Economia da Cultura até 2020, com um novo modelo 
de gestão nacional (focado na qualificação de mão, manuten-
ção das tradições populares, no aumento da produção indepen-
dente nos canais de TV aberta e por assinatura, etc.). Nesse cená-
rio, o campo da animação tem se destacado bastante, e a esfera 
estatal tem tentado proteger, por meio de editais, financiamen-
tos e apoios, a representação midiática do país da coação do 
mercado internacional.
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CAPÍTULO IV – AYRTON SENNA E O JAPÃO

1. SENNA: ESPÍRITO DE SAMURAI

Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo em 21 de março de 
1960. Quando tinha quatro anos, Senna foi presenteado com 
um “kart” construído pelo próprio pai. Eram os primeiros pas-
sos daquele que se tornaria um dos maiores pilotos da história 
do automobilismo. 

ayrton senna com 3 anos de idade (1963) 
fonte: folha de são Paulo, 2012

Aos 13 anos, Senna participou, no autódromo de Interlagos, de 
sua primeira prova oficial de “kart”. No ano seguinte, conquis-
tou o título de campeão paulista na categoria júnior. Um ano 
depois, era vice-campeão brasileiro da mesma categoria. A traje-
tória de Senna no “kart” foi repleta de conquistas, entre as quais 
o campeonato sul-americano e o vice-campeonato mundial. 
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Nesse tempo, o piloto sentia muita dificuldade para correr em 
pista molhada, fato que o levou a se dedicar intensamente a 
treinamentos em dias de chuva. O que antes era um obstácu-
lo passaria a ser um trunfo: Senna se tornaria um mestre das 
pistas molhadas.

ayrton senna em corrida de kart (1981) 
insPiração Para réPlica de brinquedo fujimi

senna rain master

gP de Portugal, 1985 / gP da austrália, 1993
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Em 1981, aos 21 anos, o piloto estreou na Fórmula Ford 1600, 
na Inglaterra, correndo pela equipe Van Diemen. De 20 provas, 
Senna ganhou 12 e terminou em primeiro lugar no campeonato 
inglês da categoria. No ano seguinte, como um fenômeno em as-
censão, Senna ingressou na Fórmula 2000 vencendo sete corridas 
em sequência, sendo que em seis delas largou na pole position. 

Em 1983, correndo pela Fórmula 3, o piloto seguiu implacável: 
venceu as nove primeiras corridas com direito a pole position 
e volta mais rápida, conquistando com tranquilidade o título da 
categoria. Finalmente, em 1984, Ayrton Senna ingressava na mais 
prestigiada categoria do automobilismo mundial, a Fórmula 1. 

A CONQUISTA DO MUNDO

Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 em 1984 pela equipe To-
leman. Apesar de correr com um carro muito abaixo dos mais 
velozes da categoria, Senna terminou a temporada em nono 
lugar, com 13 pontos e direito a uma corrida histórica em Mô-
naco, na qual conquistou o seu primeiro pódio. 

Em 1985, Senna ingressou na equipe Lotus e, apesar de pilotar 
um carro com motor Renault, que não era confiável para aguen-
tar uma corrida inteira, conquistou suas primeiras vitórias. Assim, 
terminou as temporadas de 85 e 86 em quarto lugar na classifi-
cação geral. Em 1987, correndo com os novos motores Honda 
da Lotus, Senna terminou o campeonato na terceira posição. 

Em 1988, Senna estreou na poderosa McLaren com motor 
Honda e disputou o título com o companheiro de equipe Alain 
Prost. No Grande Prêmio do Japão, penúltimo da temporada, 
e que valia o título mundial, Senna fez uma corrida antológi-
ca, considerada por muitos como o maior desempenho de um 
piloto na história da Fórmula 1. Depois de enfrentar problemas 
mecânicos, Senna caiu para a 16.a posição, de onde iniciou 
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uma arrancada espetacular para conquistar o primeiro lugar e 
o tão esperado título mundial.

A relação de Senna com o Japão se tornaria ainda mais especial: 
o piloto, correndo pela McLaren, seria mais duas vezes cam-
peão mundial diante do público japonês, em 1990 e 1993. Em 
1994 o piloto ingressou na Williams, equipe pela qual faria a 
sua última temporada.

O ÍDOLO

A morte precoce e trágica de Ayrton Senna no GP de San Ma-
rino, em Ímola, na Itália, no dia 1.o de maio de 1994, abalou 
os brasileiros. Numa época de instabilidade política e econô-
mica no Brasil, Ayrton Senna hasteou a bandeira de seu país 

ayrton senna com equiPe e motor honda (1988 )
fonte: globo esPorte, 2014
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41 vezes no lugar mais alto do pódio. O piloto havia passado 
a representar certo ideal de superação de dificuldades por 
meio da vontade e determinação. Entretanto, o ídolo havia ul-
trapassado fronteiras e conquistado fãs no mundo inteiro, es-
pecialmente no Japão, onde alcançou conquistas históricas. 

rePórteres jaPoneses lamentam a morte de ayton senna ao vivo (Ímola, 1994 )
fonte: youtube

Recentemente, a BBC (2012) realizou um pesquisa que elegeu 
Senna o maior piloto da história da Fórmula 1. Diz a nota da 
rede de comunicação estatal: 

Provavelmente nenhum piloto da Fórmula 1 tenha se dedi-
cado mais ao esporte e dado mais de si mesmo em sua rígi-
da busca pelo sucesso. Ele era uma força da natureza, uma 
combinação incrível de muito talento e, em alguns casos, 
uma determinação espantosa.
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2. HONDA: CORAÇÃO JAPONÊS

Ídolo no Japão, Ayrton Senna mantinha relações com personali-
dades influentes naquele país, como o “mangaká” Akira Toriya-
ma e, talvez o mais célebre de seus admiradores japoneses, Soi-
chiro Honda, CEO da montadora Honda. Soichiro Honda tinha 
verdadeira adoração por automobilismo, e Senna era uma das 
poucas figuras que Honda elogiava publicamente. 

Soichiro Honda foi uma figura extremamente querida pelo povo 
japonês. A montadora Honda Motor Co. Ltd., empresa fundada 
por ele, tornou-se um dos símbolos do milagre econômico japo-
nês. Depois da Segunda Guerra Mundial, a situação do transpor-
te público estava caótica no Japão, situação agravada ainda pela 
alta dos preços dos combustíveis. Honda, então, decidiu adaptar 
motores usados em bicicletas e, em pouco tempo, não conse-
guia suprir a demanda pelos seus ciclomotores. A partir de 1959 

akira toriyama, criador do mangá dragon ball e ayrton senna, Piloto da mclaren

fonte: shonem jumP, 1992
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a Honda Motor Co. Ltd. consagrou-se como a maior fabricante 
de motocicletas do mundo e, em 2011, foi considerada a maior 
fabricante de automóveis do mundo. 

Em 1986, ainda na Lotus-Renault, Senna chamou a atenção 
de Soichiro Honda. O empresário admirava o espírito compe-
titivo do piloto. Na verdade, Senna era conhecido no Japão por 
ter um “espírito de samurai” devido a sua garra e determinação. 
Surgia, assim, em decorrência da paixão pelas pistas, uma 
das parcerias mais vencedoras da história da Fórmula 1. Com 
Senna como piloto da McLaren, Soichiro Honda pôde ver o 
motor de sua montadora ser o mais rápido da categoria por 
três vezes (1988, 1990 e 1991). 

Apesar da morte do empresário em 1991, aos 84 anos, a li-
gação do nome de Ayrton Senna com a Honda entrou para a 
história do automobilismo. Assim, em 2013, em homenagem 

soichiro honda e ayrton senna, 1986 / 1989 / 1990
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ao piloto tricampeão e também para celebrar o retorno da par-
ceria com a McLaren depois de mais de 20 anos, a montadora 
instalou alto-falantes e luminosos no circuito de Suzuka (onde 
Senna conquistou seus títulos mundiais) e reproduziu o trajeto 
e o ronco do motor da célebre volta de Senna em 1989.

“sound of honda” homenagem da montadora honda a ayrton senna

fonte: site institucional honda, 2003
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caPas da revista “shonem jumP” em homenagem a ayrton senna 
fonte: shonem jumP, 1991
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CAPÍTULO V – EXPERIÊNCIAS CORRELATAS

Para este trabalho foram selecionados dois estúdios, United Pro-
ductions of America e Tatsunoko Productions Co. Ltd., e uma 
animação, “Speed Racer”, com técnica similar à adotada no ex-
perimento. Desenvolvida pela UPA, conforme deduzido com 
as pesquisas deste trabalho, a técnica de animação limitada é 
redesenhada para o animê pela Tatsunoko Pro e incorporada na 
animação “Speed Racer”.

mangá sPeed racer

shonen book, 1966
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1. UNITED PRODUCTIONS Of AMERICA

Estúdio: United Productions of America

Grafia alternativa: UPA

Data de fundação: julho de 1944

Trabalhos importantes: 

1949 - The Ragtime Bear 

1950 - Gerald McBoing-Boing 

1953 - Mr. Magoo 

Nomes importantes: Stephen Bosustow, Robert Cannon, John 
Hubley, Henry G. Saperstein

 
Histórico: 

A UPA foi idealizada durante a greve dos animadores Disney, em 
1941, por artistas que estavam descontentes com o estilo ultrar-
realista – que tinha como objetivo representar as leis da física na 
animação (ver página 16 deste trabalho) – adotado pelos estú-
dios Disney. Entre eles figurava um antigo membro da equipe de 
Walt Disney, John Hubley. Junto com seus colegas, Hubley acre-
ditava que o meio da animação havia sido limitado por esforços 
para retratar a realidade cinematográfica. 

No período da Segunda Guerra Mundial a UPA começou com 
a produção de filmes de animação com caráter ideológico. Em 
1956, depois de receber um contrato para produzir curtas teatrais 
para a Columbia Pictures, o estúdio ampliou sua área de atuação 
e se tornou bastante influente como produtora. Como pioneira 
na técnica de animação limitada (ver página 21 deste trabalho), 
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as inovações da UPA foram reconhecidas e adotadas por outros 
estúdios e cineastas independentes de todo o mundo. 

Embora o estilo de animação limitada tenha sido largamente con-
sumido nas décadas de 1960 e 1970, como uma medida de redu-
ção de custos, foi originalmente concebido como uma alternativa 
para a tendência de crescimento de recriar realismo cinematográ-
fico em filmes de animação. 

mr. magoo 
uPa, 1949
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2. TATSUNOKO PRODUCTIONS CO. LTD.

Estúdio: Tatsunoko Productions Co. Ltd.

Grafia alternativa: Tatsunoko Pro

Data de fundação: 19 outubro de 1965

Principais atividades do estúdio:

Planejamento e produção de animês para televisão

Venda de produtos animados no mercado nacional e internacional

Gestão de direitos autorais

Planejamento e produção de personagens originais

Planejamento e produção de livros, revistas e publicações ilustradas

Trabalhos importantes: 

1965 - Space Ace 

1967 - Speed   Racer 

1972 - Gatchaman

1995 - Neon Genesis Evangelion

Nomes importantes: Mizuho Nishikubo, Hiroshi Sasagawa, Koichi 
Mashimo, Katsuhisa Yamada, Hideaki Anno.

 
Histórico: Desde sua fundação, enquanto os concorrentes se de-
dicavam ao mercado de longas-metragens animados, a Tatsunoko 
Pro investiu em séries de animê para televisão. O sucesso inter-
nacional de suas produções atraiu a atenção mundial para o mo-
delo de animação japonesa. 
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Inspirados pelo curso da companhia, ex-colaboradores da Tatsunoko 
fundaram alguns dos mais representativos estúdios de animê: “Stu-
dio Pierrot” (1979), “CStaff” (1986), “Production IG” (1987), Studio 
“XEBEC” (1995), “Bee Train” (1997), “PA Works” (2000) e “Studio 
Wit” (2012). 

gatchaman 
tatsunoko, 1972
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3. SPEED RACER

Título original: Mach Go Go Go 

Publicação do mangá: Revista Shonen Jump, 1958

Lançamento do animê: Tatsunoko Productions Pro. Ltd., 1967

Speed Racer é um adolescente que dirige um carro esporte 
especial, o Mach 5. Desenhado pelo seu pai, um piloto pro-
fissional aposentado, o carro contém recursos que permitem 
a dirigibilidade em qualquer terreno e através de todos os 
obstáculos. Muitas vezes, Speed compete com pilotos sem 
escrúpulos e criminosos que tentam direcionar as corridas 
a seu próprio favor. Speed conta com a ajuda da namorada 
Trixie, do irmão mais novo Spridle e seu chipanzé de estima-
ção, Chim-chim. As aventuras velozes desse quarteto valente 
acontecem em cenários exóticos ao redor do globo e com-
provam que raciocínio rápido e honestidade são caracterís-
ticas dos campeões. (Tradução livre da sinopse publicada 
pela Tatsunoko Pro)

Justificativa: Os animês de maior sucesso da Tatsunoko Produc-
tions Pro. Ltd. no Brasil foram “Speed Racer” (“Mach Go Go Go”, 
1967) e “As Aventuras de Pinóquio” (“Mokku da Oak Tree”, 1972). 
Ambos chegaram ao Brasil em meados da década de 1970 e fi-
guraram nas emissoras brasileiras por mais de 10 anos. “Speed 
Racer” foi um fenômeno de audiência, marcando uma geração de 
brasileiros. Além disso, representa a perfeita combinação entre 
técnica e narrativa para o contexto deste trabalho.

Histórico: Em 1958, Tatsuo Yoshida inicia a publicação dos pri-
meiros mangás da série. Com o sucesso de vendas, a versão em 
animê foi produzida imediatamente pela Tatsunoko Pro. Com 52 
episódios, “Speed Racer” foi veiculado pela Fuji TV no período de 
abril de 1967 a março de 1968.

O objetivo geral do animê foi agradar uma crescente base de fãs 
em todo o mundo com histórias emocionantes, pouco violentas, 
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que envolviam enfrentar adversidades dentro e fora das pistas. Por 
esse motivo, recebeu classificação livre. 

Outro motivo para o sucesso de público pode ser percebido na pro-
dução do mangá, quando o autor se preocupou em reproduzir as 
cenas com uma técnica inovadora: as ações dos personagens eram 
retratadas com poucos quadros sequenciais e geralmente apenas 
quadros iniciais e finais, o que resultava em cenas com movimen-
tos menos fluídos, mas que davam ao leitor a sensação de velocida-
de. Na produção do animê o formato de emulação da velocidade 
foi mantido.

A Tatsunoko Pro aproveitou a oportunidade da estética adotada no 
mangá para introduzir um modelo inovador de animação no Japão. 
Sua produção tinha como principais características a necessidade 
de pouco investimento e alta produtividade, pois as ações eram 
representadas com uma quantidade menor de quadros (ou dese-
nhos) se comparada ao estilo tradicional.

sPeed racer

tatsunoko, 1967
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EXPERIMENTAÇÃO: PROCESSOS E RESULTADOS

A animação de curta-metragem (4 minutos) será produzida por 
meio da experimentação da linguagem entre a técnica de ani-
mação limitada (para uma produção em menor tempo e mais 
econômica) e o animê, tendo como principal objetivo realçar 
os feitos do piloto brasileiro Ayrton Senna.

1. OBJETIVOS

A animação “Senna: Thunder Prince” possui dois objetivos: 

1 – A experimentação da linguagem através da junção da es-
tética do animê com os princípios da técnica de animação li-
mitada, o que possibilita menor tempo de produção e menos 
custos. Esse formato de linguagem (animação limitada) pode 
ser adotado como modelo para eventuais futuras produções 
de animação que tenham baixo orçamento ou pouco tempo 
de produção, algo muito comum no cenário brasileiro.

2 – Mostrar os feitos de Ayrton Senna, um ícone brasileiro, sob 
um ponto de vista inovador para as futuras gerações. 

Comentários de membros na fanpage do projeto no Facebook:

os comentários Podem ser vistos em: fb.com/animesenna
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2. PúBLICO

Foi criada uma fanpage do projeto no Facebook no dia 19 de no-
vembro de 2012, e, no dia 3 de dezembro de 2012, foi publicado 
um video teaser do projeto no Youtube. O video teaser publicado 
no Youtube possui mais de 32 mil visualizações (www.youtube.com/
watch?v=_P9VHdbqqCY) e a fanpage conta com mais de 6 mil mem-
bros. Os dados utilizados foram coletados pelo sistema Facebook e 
Youtube. Segundo o sistema Facebook, o público é em grande maio-
ria composto por brasileiros (83%), sendo 76% do sexo masculino e 
24% do sexo feminino. No sistema Youtube, os brasileiros continuam 
em maioria (72%); o público masculino continuou na liderança, sen-
do 87% homens e 13% mulheres. Por não conter nenhuma cena de 
violência, a animação será classificada como faixa etária livre.

Dados do Facebook:
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Dados do Youtube:

O Facebook mostra a faixa etária dos membros da fanpage do pro-
jeto. Segundo seus dados, a maioria do público é de homens entre 
13 a 44 anos; dentro dessa faixa de idade, a mais significativa é a 
dos 13 aos 24 anos, o que é curioso, pois esses jovens não acompa-
nharam a carreira de Senna na época que o piloto estava vivo. Os 
jovens de 24 anos em 2014 tinham apenas 4 anos no ano da morte 
de Senna, em 1994.

Podemos interpretar a faixa etária (13 a 44 anos) desta forma: os ho-
mens que hoje possuem por volta de 44 anos são os jovens da década 
de 70 e 80 que provavelmente acompanharam o desenho “Speed Ra-
cer” e obviamente os feitos de Senna nas pistas. Já os jovens de 13 até 
30 anos não acompanharam os feitos de Senna; porém, é provável 
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que os conheçam e aceitem o formato animê. No Brasil, o animê co-
meçou a ser aceito a partir do final da década de 1970 e passou a ter 
uma participação maior na cultura brasileira com títulos como “Speed 
Racer”. Mas foi durante a década de 1990 que ocorreu no Brasil a 
verdadeira aceitação do animê. Com “Saint Seiya”, animê conheci-
do aqui como “Os Cavaleiros do Zodíaco”, de Masami Kurumada, o 
sucesso foi tão grande que, sozinho, o desenho foi responsável por 
evitar, durante 5 anos (1994-1999) a falência da extinta TV Manchete 
– os picos de audiência no horário do desenho mantinham a emisso-
ra em atividade. Provavelmente os jovens da fanpage viveram esse 
período de superaceitação do animê no Brasil. 

Atualmente há centenas de sites dedicados aos animês, além da exi-
bição diária de animês na TV paga e na TV aberta. Hoje existe uma 
demanda maior por novas produções em um mercado que vem cres-
cendo com muita rapidez. Mesmo assim, não existe ainda nenhum 
animê produzido no Brasil.

As editoras de quadrinhos, as indústrias de brinquedos, as organizações 
de eventos e muitos outros segmentos da economia também estão lu-
crando bastante com esse fenômeno da cultura japonesa no Brasil.

3. ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO

O processo de divulgação do curta-metragem está dividido em 
3 etapas:
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1.a etapa:

Realizada através de divulgação do teaser no Youtube e a criação da 
fanpage no Facebook. Após essa etapa, foram apurados dados como 
gênero, faixa etária e demografia do público-alvo.

A crítica recebeu bem o projeto publicando matérias em importantes 
veículos de comunicação on-line: Portal Globo Esporte, site de no-
tícias do Reino Unido WTF1 e em páginas de redes sociais do docu-
mentário sobre o piloto, produzido pela WB e exibido nos cinemas 
do mundo inteiro.

httP://globoesPorte.globo.com/Platb/voandobaixo/2012/12/04/senna-em-desenho-animado/

httP://tWitter.com/sennamovie/status/281321032890060801
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2.a etapa:

Ao longo da produção, além de publicações relacionadas ao tema, se-
rão postados na fanpage do projeto os teasers da versão final. Principal 
canal de comunicação com os seguidores do projeto, as redes sociais se 
mostraram veículos indispensáveis para divulgar a animação brasileira e 
manter viva a memória dos ícones nacionais. 

Um exemplo disso foi a aceitação da publicação no Facebook sobre 
o lançamento da animação realizado em 01/05/14, data em que se 
completaram 20 anos da morte do piloto. Com 50.000 visualizações, 
o post recebeu comentários dos seguidores da página, 220 curtidas e 
35 compartilhamentos.
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3.a etapa: 

Finalizada a produção, o animê será inscrito em festivais de anima-
ção, como o Anima Mundi. Depois dos festivais, será autorizada a 
exibição gratuita em canais educativos e em escolas da rede pública 
de ensino visando à democratização da cultura. Será solicitado o 
apoio à divulgação da animação no Instituto Ayrton Senna e serão 
enviados releases para a imprensa, especialmente para sites que já 
publicaram matérias sobre a animação “Senna: Thunder Prince”. 

4. CONCEPÇÃO DO PROJETO

SINOPSE

A animação, com 4 minutos de duração, retrata o desempenho de 
Ayrton Senna no GP do Brasil, em 1991, quando, enfrentando pro-
blemas mecânicos, conseguiu guiar o carro até o final da prova e 
conquistar uma vitória histórica. No decorrer do filme, alguns flash-
backs remetem a outros momentos da carreira do piloto: GP de 
Mônaco (1984), GP de Portugal (1985) e GP do Japão (1990).

 
DESCRIÇÃO

As cenas iniciais mostram alguns pontos do autódromo de Interlagos 
e a multidão de espectadores com bandeiras do Brasil e faixas de ho-
menagem a Ayrton Senna. Uma câmera aérea mostra comentaristas e 
equipes posicionadas no grid, com destaque para a McLaren de Senna.

É dado o sinal verde e a corrida no GP de Interlagos em 1991 começa. 
Logo no início da corrida, ocorre o primeiro flashback de Senna: ele se 
lembra de seu primeiro ano na F1, na equipe Toleman (equipe com algu-
mas defasagens mecânicas graves, como a falta de direção hidráulica). 
Nesse primeiro flashback, Senna se lembra do momento em que ia se 
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tornar líder da prova e passar Alain Prost (que já corria pela McLaren, a 
melhor equipe da época). No momento da ultrapassagem, a corrida é 
interrompida pela forte chuva no GP e a famosa bandeira preta acaba 
com as expectativas de Senna. De volta ao “tempo real” no GP de 1991, 
Senna passa seus adversários sem muitas dificuldades. Apesar de já ser 
bicampeão mundial, Senna nunca havia ganhado um GP no Brasil. 

Durante as ultrapassagens simples no início e meio da prova, a torcida 
grita sem parar: “Olê, olê, olá, Senna, Senna!”. Em seguida entra o 
segundo flashback do piloto, que remete ao GP de 1985 em Portugal. 
Foi a primeira vitória de Senna na F1 pela equipe Lotus, com a roupa 
preta e dourada. Nesse flashback, Senna se lembra de que foi líder da 
prova do começo ao fim. Os dois flashbacks se ligam a momentos em 
que ocorria forte chuva, condição historicamente favorável ao piloto 
brasileiro. Ao terminar a prova em primeiro lugar no GP de 1985, o se-
gundo flashback acaba (cena repetida da bandeira preta, porém com 
a bandeira quadriculada da vitória). 

Logo em seguida, ocorre o terceiro e último flashback, que leva ao GP 
de 1990, em Suzuka, quando Alain Prost, propositadamente, em uma 
curva fechada, joga o carro em cima de Senna, fazendo com que eles 
não possam concluir a prova. Mesmo com o carro quebrado, Senna 
consegue ir até os boxes e vencer a prova. Os diretores da F1, porém, 
arrumam um argumento absurdo de que Senna não havia completado 
uma curva de 50 metros e eliminam o piloto do mundial. Pela pontua-
ção automática, Prost é considerado campeão mundial de 1990. 

De volta ao “tempo real” no GP de 1991 em Interlagos, a prova já está em 
sua fase final e Senna está na liderança. Contudo, o improvável acontece: 
o câmbio da McLaren de Senna quebra, e o piloto fica apenas com a sexta 
marcha disponível a algumas voltas do final da prova. Senna consegue 
guiar o carro até o final, com enorme esforço físico e mental. Ao terminar 
a prova em primeiro lugar, Senna se emociona e a torcida exulta.

Depois do término do GP de 1991, com a vitória de Senna, a cena vai 
ficando escura e surge um texto em branco sobre um fundo totalmente 
escuro: “E essa é a história do piloto que se movia na velocidade do 
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som e alcançou a eternidade. Dizem que quando está trovejando 
nos GPs, é Senna correndo nas pistas do céu, o rei da chuva, o prín-
cipe do trovão!”.

A última cena mostra o carro de Senna de costas, em close, em um 
cenário de chuva muito forte e nuvens carregadas dando alto contraste 
entre o fundo caótico e o carro cintilante; um relâmpago aparece no céu, 
e, ao término do som do trovão, o carro de Senna some no horizonte.

MOMENTOS RETRATADOS

GP Mônaco 1984 

 
Em seu primeiro ano na F1, a bordo de sua Toleman, Ayrton Senna 
começou a corrida na 13.a posição. E, sob muita chuva, fez belas 
ultrapassagens e começou a pressionar o líder, o francês Alain Prost. 
A performance do brasileiro era incrível e a liderança parecia ser 
questão de tempo. Mas a forte chuva levou ao cancelamento da cor-
rida na 31.a volta (bandeira preta). Mesmo com a prova cancelada, foi 
a primeira pontuação de Senna na F1, e o mundo viu ali o primeiro 
feito do piloto brasileiro.
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GP Portugal 1985 

Era apenas a segunda vez que Ayrton Senna pilotava sua Lotus. Antes 
da partida no GP de Portugal, no circuito do Estoril, o motor de seu 
carro quebrou e a escuderia teve de fazer a troca, aproveitando o adia-
mento da largada em função da chuva. Mais uma vez, ele mostrou que 
dominava a pista molhada como ninguém e conquistou sua primeira 
vitória na categoria.

GP Brasil 1991
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Depois de dois títulos conquistados – e prestes a alcançar o terceiro 
–, Senna ainda tinha um objetivo maior: vencer diante da torcida 
brasileira. Com sua McLaren no GP Brasil de 1991, largou em pri-
meiro e não perdeu a liderança até o final, apesar de um grave pro-
blema no câmbio do carro. Primeiro, ele perdeu a quarta marcha 
e tinha de passar da terceira direto para a quinta. Depois, precisou 
segurar a alavanca para manter as marchas engatadas. Como se não 
bastasse, faltando sete voltas para o final, ainda ficou apenas com a 
sexta marcha. Todos os contratempos foram superados e Senna con-
quistou a vitória histórica – e sofrida. Ao cruzar a linha de chegada, 
o corpo estava com espasmos devido ao grande esforço, e ele teve 
dificuldade até de levantar o troféu no pódio.

ROTEIRO “SENNA: THUNDER PRINCE”

FADE IN

1 - EXT. – 1991 GP DO BRASIL – DIA

A pista de Interlagos reflete o sol, a torcida em sua grande maioria 
composta por brasileiros está em êxtase.  

TORCIDA: “Olê, olê, olá, Senna, Senna!”. 

2 - INT. – 1991 – BASE DA EQUIPE MCLAREN EM INTERLAGOS – DIA

Um piloto de uniforme vermelho e luvas brancas segura seu capa-
cete amarelo e olha fixamente seu reflexo no vidro do capacete.

TORCIDA: “Olê, olê, olá, Senna, Senna!”. 

A câmera se aproxima do reflexo nos olhos do piloto, e, ao se apro-
ximar completamente, começa o processo de zoom out nos olhos. 
Com o processo de zoom out, inicia- se o barulho do motor.

CORTE
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3 - EXT. – 1984 GP DE MÔNACO – DIA

Raio no céu nublado. Senna, agora com o uniforme branco, guia sua 
Toleman, também de cor branca. Chuva forte respinga no piloto.

NARRADOR: “Em seu primeiro ano na Fórmula 1, Senna já chega 
perto do líder Prost! É impressionante mesmo! Com um carro muito 
inferior, Senna está chegando perto de se tornar o líder da prova!”.

Senna se esforça para guiar sua Toleman na chuva e se aproxima de 
Prost. Quando Senna fica paralelo ao carro de Prost, a bandeira preta 
aparece, o GP de Mônaco de 1984 está oficialmente interrompido.

NARRADOR: “Não posso acreditar! No momento em que Senna 
iria ultrapassar Prost, a prova é interrompida devido à chuva forte! 
Muito estranho! Não posso acreditar!”.

4 - INT. – 1991 – BASE DA EQUIPE MCLAREN EM INTERLAGOS – DIA

Senna ainda está olhando o seu próprio reflexo no visor do capacete.

TORCIDA: “Olê, olê, olá, Senna, Senna!”.

Senna veste seu capacete. 

CORTE

5 - EXT. – 1995 – GP DE Portugal – DIA

Senna corre com a sua Lotus preta e dourada na chuva.

NARRADOR: “Senna vem ganhando velocidade!”.

Velocímetro da Lotus de Senna no limite. Senna é o líder da prova; 
agora a McLaren de Prost aparece ao fundo. A chuva fica mais forte.

NARRADOR: “É incrível! Novamente Senna e Prost estão disputan-
do a liderança da prova! E agora começa a chover forte em Estoril!”.

Chuva mais intensa respingando em Senna e sua Lotus. Pelo retrovisor, 
Senna percebe Prost se aproximando e acelera. Prost tenta alcançar 
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Senna e acaba rodando com sua McLaren. Prost fica com muita raiva, 
enquanto Senna começa a comemorar e vence o GP de Portugal.

CORTE

6 - EXT. – 1991 GP DO BRASIL – DIA

A prova do GP de Interlagos já está quase no final, Senna está na 
liderança da prova. Torcida continua vibrando em êxtase!

TORCIDA: “Olê, olê, olá, Senna, Senna!”.

Ao tentar reduzir a marcha de sua McLaren, Senna percebe que a pou-
cas voltas do final está preso na sexta marcha.

NARRADOR: “O público vai ao delírio! Parece que Senna finalmente 
vai vencer um Grande Prêmio em casa”.

Senna, extremamente preocupado e estressado, não sabe o que fazer.
Começa a chover em Interlagos. Senna olha para o céu, percebe que 
começou a chover e sorri. Senna equilibra a embreagem de sua McLa-
ren presa na sexta marcha.

NARRADOR: “Finalmente! Senna se aproxima da linha de chegada! 
Senna irá vencer em casa!”.

TORCIDA: “Senna! Senna! Senna!”.

Senna finalmente cruza a linha de chegada e a torcida vai ao delírio.
Senna olha para a torcida, sorri e chora de emoção. Senna levanta o 
troféu com muita dificuldade devido ao desgaste físico.

CORTE

7 - EXT. – ESPAÇO INDEFINIDO – NOITE

NARRADOR: “E essa é a história do piloto que guiava 1.300 cavalos 
com apenas uma das mãos nas estreitas curvas de Mônaco, o piloto 
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que conseguia vencer com apenas uma marcha! Essa é a lenda de 
Senna, o mestre das chuvas, o príncipe do trovão!”. A McLaren de 
Senna acelera em direção ao horizonte. Raio no céu. A McLaren de 
Senna desaparece no horizonte.

FIM - FADE OUT

UNIVERSO VISUAL E ESTÉTICO

design final do Personagem: imagem de Perfil

 
Todas as vezes em que Senna se tornou campeão mundial foi no Japão. 
O povo japonês é tão fã de Senna quanto os brasileiros. O projeto re-
trata a carreira de Ayrton Senna dentro do universo estético do animê.

A animação representa elementos reais, como o próprio piloto, e o uni-
verso da Fórmula 1, traduzidos na linguagem estética do animê, tendo 
como norte o projeto correlato “Speed Racer” de 1967, conhecido por 
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sua técnica de animação limitada – que tinha como características im-
portantes a produção em menor tempo e a emulação da velocidade. 
Ambos de extrema necessidade para o projeto, pois uma animação tra-
dicional em célula demoraria muito mais tempo para ser produzida. Por 
meio do mecanismo de staging (12 princípios de Disney) a animação 
limitada funciona perfeitamente para o entendimento do espectador.

O universo cromático da animação é inspirado na Fórmula 1 e adaptado 
ao animê. As cores primárias das equipes de que Senna participou são 
retratadas de forma mais vibrante. No ambiente, o céu sofre uma varia-
ção de três cores para representar os três diferentes momentos cronoló-
gicos da vida do piloto.

O projeto utiliza a narrativa do animê e possibilita representar os 
sentimentos mais pessoais de Senna, conforme os “7 princípios de 
acting”, destacando as sensações dos personagens. Os animês têm 
como característica principal o próprio personagem, demonstrando 
seus pensamentos, medos, angústias, etc. Todos conhecem os feitos 
de Senna, considerados os mais marcantes da Fórmula 1, do ponto 
de vista das câmeras dos GPs. Essas imagens captadas nas décadas 
80 e 90 reproduzem as mesmas impressões há mais de 20 anos. 
Com o falecimento de Senna, a animação torna-se meio único para 
experimentar novos ângulos, relembrar sensações a partir dos even-
tos de sua carreira ou até compartilhar as emoções do personagem. 
Nesse contexto, vale ressaltar o desabafo de Ewerthon Brígida, um 

roxo: mônaco, 1984 / cinza: Portugal, 1985 / azul: brasil, 1991
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seguidor da fanpage do projeto: “Muito bom mesmo, nosso povo 
precisa relembrar esse grande ídolo e as maravilhosas e alegres ma-
nhãs de domingo”. 

Para melhor compreensão do universo gráfico escolhido, foram cria-
dos alguns pôsteres conceituais.
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TÉCNICA E RECURSOS

O animê foi produzido em estilo 2D, seguindo os princípios de ani-
mação limitada e em célula adaptado ao meio digital. Os softwa-
res utilizados para produção foram PHOTOSHOP e AFTER EFECTS. 
Os equipamento foram Mac Book Pro com processador Core2 duo 
2,26Ghz e memória RAM de 8GB e tablet Wacon modelo Intuos 4.

PERSONAGENS

Para adaptar o piloto Ayrton Senna ao universo gráfico do animê, 
foram realizados alguns estudos baseados em fotos do piloto e de 
seu uniforme.

Senna – CompetiçõeS de Kart – 1980
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Senna – toleman – 1984

senna – lotus – 1985
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senna – lotus – 1987

Senna – mClaren – 1988-1993
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Senna – WilliamS – 1994

Os primeiros esboços de personagem foram focados no cabelo de 
Senna. Nas animações japonesas o cabelo é um elemento de des-
taque que muitas vezes funciona como uma espécie de marca dos 
personagens. Nessa fase foram feitos os primeiros testes cromáticos. 
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Com as primeiras experimentações cromáticas, notou-se que era ne-
cessária a utilização de tons vibrantes. Senna sempre usou cores pri-
márias em sua identidade visual como piloto.

O uniforme de Senna pela equipe McLaren é o mais famoso entre as 
cinco variações cromáticas do piloto durante os dez anos que correu 
na Fórmula 1. Nessa fase do projeto os uniformes começaram a ser 
adaptados para suas versões animadas. Todas as propagandas dos uni-
formes originais foram removidas, trabalhando-se apenas com tons vi-
brantes de cores primárias.
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No auge de sua carreira Senna entrou para a equipe Williams; po-
rém uma falha mecânica tirou a vida do piloto na segunda corrida 
pela equipe. Senna faleceu no dia 1.o de maio de 1994, e o unifor-
me azul vibrante é a última versão dos uniformes de Senna. Nes-
sa versão foi testada uma variação do personagem com a parte de 
cima do macacão aberta e seu icônico boné azul.

Dentro da animação os únicos personagens serão Senna e Prost, co-
nhecidos por uma rivalidade que entrou para a história da Fórmula 
1. Os dois possuem naturalmente as características de rivais. Prost 
ficou famoso no GP do Japão de 1989, em Suzuka, por se jogar em 
cima de Senna e desqualificá-lo da prova (consequentemente Senna 
perdeu o campeonato mundial no mesmo GP). Dessa forma, Prost é 
retratado como o vilão da animação.

Baseando–se no projeto correlato “Speed Racer”, notou-se a necessi-
dade de mostrar o rosto dos pilotos durante as cenas de ação. Dessa 
forma um recurso muito utilizado na animação japonesa foi adotado: 
o efeito de sobreposição do rosto no capacete, ou, em outras pala-
vras, a opacidade do capacete permite mostrar o rosto dos pilotos.

Para chegar ao resultado final do design dos personagens, foram expe-
rimentadas algumas versões de personagens, variando o traço, as co-
res e a disposição dos elementos. O resultado final foi escolhido com 
base no estilo do estúdio do projeto correlato, Tatsunoko Productions, 
aproveitando a ligação entre o universo cromático da Fórmula 1 e o 
universo cromático do animê.
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Os uniformes foram estilizados: todas as propagandas que existiam nos 
uniformes foram removidas. Além disso, alguns elementos como as om-
breiras, luvas e botas foram estilizados e adaptados ao estilo do animê. 
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No processo de animação do projeto “Senna: Thunder Prince”, foi 
utilizada uma experimentação da interação entre a linguagem 2D 
e 3D. O princípio de animação das cenas que será utilizado é o 
mesmo usado na animação clássica 2D; seu meio de reprodução, 
porém, são os processos digitais, como a utilização de layers que 
emulam através de software de edição de vídeo o processo de se-
quência das células (celuloide). Os carros serão produzidos a partir 
de modelos 3D e depois desenhados à mão por cima do modelo 
3D, criando-se uma espécie de “capa” com “textura 2D”. 
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Após alguns testes, a versão final do personagem de Senna:
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STORYBOARD

Foram criadas três versões de storyboard. A primeira versão apontou o 
principal problema na narrativa: achar o ângulo adequado para trans-
mitir emoção. Na década de 80 e 90, um dos principais problemas 
consistia justamente na posição das câmeras. A tecnologia da época 
impossibilitava o espectador de sentir de forma mais próxima as sensa-
ções do piloto. Uma das principais características na narrativa do ani-
mê é mostrar as angústias e os pensamentos do personagem. O tempo 
também é distendido para representar melhor a sensação das emoções 
dos personagens. Dessa forma, a primeira versão do storyboard se 
mostrou ineficaz em reproduzir do ponto de vista do próprio Senna as 
ações retratadas.

A primeira versão do storyboard continha um erro básico: foi gasto 
mais tempo com elementos como luz e sombra e foi esquecida a 
questão da representação dos elementos da cena. No caso deste pro-
jeto, por utilizar a animação limitada, o elemento mais importante 
é o princípio do staging, pois se a representação das cenas estiver 
correta, o espectador não terá nenhum problema em entender o que 
a ação está retratando.

Na segunda versão do storyboard, a qualidade gráfica da represen-
tação das cenas foi colocada de lado e foi priorizada a disposição 
dos elementos retratados.

Na terceira versão do storyboard, as cenas foram redesenhadas e 
coloridas. As cores são de grande importância, especificamente nesse 
roteiro, pois a animação, que é dividida em três momentos, utiliza a 
cor como divisor de tempo. Cada grande prêmio de F1 retratado pos-
sui uma cor diferente para o céu. Além disso, como a história é não 
linear, indo e voltando para diferentes momentos da vida do piloto, 
a cor funciona como representação de tempo e espaço. Através das 
cores do uniforme do piloto, do céu, dos carros, o espaço e o tempo 
são definidos.



cenas Storyboard – versão 1, 2 e 3
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CONCLUSÃO

Partindo da problemática de que orçamentos dispendiosos e o longo 
tempo de produção dificultam a criação de animações no Brasil, este 
trabalho demonstrou, por meio de um olhar sobre a história da anima-
ção e da evolução de suas técnicas, que é viável um processo de pro-
dução mais rápido e de baixo orçamento. A proposta, nesse sentido, 
foi a de realizar uma animação que resultasse da junção de duas técni-
cas: a da animação limitada, desenvolvida pela United Productions of 
America, e a técnica do animê, estilo surgido no Japão dos pós-guerra. 
Com isso, o curta-metragem “Senna: Thunder Prince” pode servir de 
modelo para futuras produções de animação, contribuindo para uma 
maior diversidade estética e temática no cenário nacional. 

Além disso, o curta-metragem “Senna: Thunder Prince”, ao revitalizar 
a imagem de uma personalidade brasileira, resulta como um produto 
cultural do design elaborado a partir de conhecimentos adquiridos 
no decorrer de todo o curso.
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APÊNDICE A - STORYBOARD INTEGRAL

“SENNA: THUNDER PRINCE”
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1. TexTo em branco com som do narrador.

2. senna aparece acelerando sua mclaren nas curvas do gp de mônaco.
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3. close no capaceTe de senna.

4. após cena inicial aparece o logo da animação sobre o fundo preTo.
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5. 1991 gp do brasil – dia ensolarado. 

o público é, em sua maioria, composTo por brasileiros.

6. a Torcida canTa: “olê, olê, olá, senna, senna…”.
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7. box da equipe mclaren.

8. senna segurando seu capaceTe.
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9. senna segurando seu capaceTe.

10. reflexo do rosTo de senna no visor do capaceTe.
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11. close no reflexo do capaceTe aTé os olhos de senna.

12. corTe. Zoom ouT nos olhos de senna e Transição para o gp de mônaco em 1984.
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13. um Trovão rasga o céu carregado do gp de mônaco, começa uma chuva forTe.

14. senna dirigindo seu carro branco da equipe Toleman na chuva forTe.
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15. visTa superior de senna dirigindo seu carro branco da equipe Toleman.

16. alain prosT observa senna se aproximando de sua mclaren no gp de 1984.
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17. narrador: “em seu primeiro ano na fórmula 1, senna já chega perTo do líder prosT! 

é impressionanTe, mesmo com um carro muiTo inferior, senna esTá chegando perTo de se 

Tornar o líder da prova!”.

18. senna dirigindo seu carro branco da equipe Toleman. 
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19. prosT dirigindo sua mclaren.

20. senna dirigindo seu carro branco da equipe Toleman. 
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21. senna vai se aproximando cada veZ mais de prosT.

22. senna começa a emparelhar com prosT.
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23. senna esTá ulTrapassando prosT.

24. repenTinamenTe um dos funcionários da prova levanTa a bandeira preTa, mosTrando 

que a prova foi cancelada por moTivos de segurança em função da forTe chuva no gp de 

mônaco em 1984.
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25. senna ulTrapassa prosT, mas já não esTá valendo mais nada. a prova foi cancelada 

poucos segundos anTes.

26. narrador: “não posso acrediTar! no momenTo em que senna iria ulTrapassar prosT, 

a prova é inTerrompida devido à chuva forTe! muiTo esTranho! não posso acrediTar!”.
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27. corTe. box da equipe mclaren gp brasil (1991). os momenTos reTraTados do gp de 1984 

eram memórias do próprio senna enquanTo via seu reflexo em seu capaceTe no gp de 1991.

28. a Torcida conTinua canTando: “olê, olê, olá, senna, senna…”.
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29. balões com as cores da bandeira brasileira são lançados ao céu.

30. no box da mclaren senna se prepara para colocar seu capaceTe.



127

31. senna fecha seu capaceTe.

32. corTe. Zoom ouT no capaceTe de senna e Transição para o gp de porTugal (1985).
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33. senna dirigindo o carro preTo e dourado da equipe loTus.

34. narrador: “senna vem ganhando velocidade!”.
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35. senna dirigindo sua loTus com uniforme preTo e luvas vermelhas.

36. senna esTá na liderança da prova. prosT começa a aparecer ao fundo.
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37. os olhos de senna percebem prosT se aproximando.

38. velocímeTro da loTus de senna chegando ao limiTe.
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39. começa a chover em porTugal.

40. narrador: “é incrível! novamenTe senna e prosT esTão dispuTando a liderança da pro-

va! e agora começa a chover forTe em esToril!”.
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41 . close em senna dirigindo sua loTus preTa e dourada.

42. prosT no reTrovisor de senna.
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43. prosT esTá se aproximando de senna.

44. senna pisa fundo no acelerador de sua loTus.
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45. a loTus de senna começa a se disTanciar da mclaren de prosT.

46. prosT acaba rodando em meio à chuva no gp de porTugal.
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47. prosT acaba perdendo o conTrole de sua mclaren e derrapa.

48. senna olha para Trás e sorri.
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49. senna vence o gp de porTugal, sua primeira viTória na fórmula 1.

50. corTe para o gp de 1991 no brasil, senna dirigindo sua mclaren em alTa velocidade.
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51. sequência de cenas. senna se concenTra enquanTo dirige sua mclaren.

52. Torcida emocionada ao ver senna no gp do brasil de 1991.
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53. narrador. “senna nunca venceu um grande prêmio no brasil! será que agora o cam-

peão mundial conseguirá esse feiTo?”.

54. senna conTrolando a direção de sua mclaren.
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55. senna Troca a marcha de sua mclaren.

56. ao TenTar Trocar de marcha senna percebe que sua mclaren esTá com problemas no câmbio.
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57. senna fica espanTado ao perceber que esTá com problemas nas marchas.

58. começa a chover no gp do brasil de 1991.
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59. senna percebe que começou a chover.

60. o piloTo olha para o céu e sorri.
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61. com muiTa dificuldade senna se esforça para conTrolar sua mclaren apenas com a 

sexTa marcha.

62. senna acelera em direção à úlTima volTa do gp do brasil.
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63. narrador. “é incrível! o público esTá indo ao delírio! parece que senna finalmenTe vai 

vencer um grande prêmio em casa!”.

64. senna acelera em direção ao final da prova.
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65. senna finalmenTe vence um grande prêmio em seu país.

66. o público vai ao delírio e griTa: “olê, olê, olá, senna, senna!”.
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67. exausTo por conTrolar um carro de fórmula 1 com apenas uma marcha, senna chora 

de felicidade ao vencer a prova.

68. senna levanTa o Troféu com o público ao fundo.
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69. voZ do narrador, fundo preTo.

70. close em um carro de fórmula 1.
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71. um raio aparece no céu. o carro de fórmula 1 acelera em direção ao horiZonTe.

72. anTes que o raio suma do céu, o carro desaparece no horiZonTe.




