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saindo do PADRÃO

Professor da UTFPR, Almir Correia, cria um 
mundo cheio de nonsense e tem projeto escolhido 
pelo programa AnimaTV para desenvolvimento de 
uma série de animação

Lembra do coiote que passa a vida tentan-
do capturar um papa-léguas no deserto 
e sempre se dá mal? E da esponja do mar 

que mora em um abacaxi e frita hambúrgueres 
no fundo do oceano? É só mesmo em desenhos 
animados que a gente pode ver personagens des-
pencando de prédios e escapando ilesos. A cria-
tividade nonsense sente-se à vontade nas ani-
mações, linguagem que se utiliza de técnicas que 
permitem a realização, em tela, de quase tudo o 
que se possa imaginar.

E imaginação é algo que não deve faltar para 
o professor do Campus Curitiba Almir Correia, 
criador da série “Carrapatos e catapultas”, pre-
miada no I Programa de Fomento à Produção e 
Teledifusão de Séries de Animação Brasileiras, o 
AnimaTV. A animação gira em torno de carrapa-
tos bicos-de-pato e carrapatos megafones que vi-
vem em uma outra galáxia, no Planeta Vaca. Eles 
moram em prédios sem escadas e não possuem 
transportes convencionais, como automóveis, 
motos e bicicletas. Seu meio de locomoção são as 
catapultas, que substituem também os elevado-
res. Para descer dos prédios, os carrapatos usam 
paraquedas.

Quer mais nonsense? Os carrapatos estudam 
e trabalham sim, mas, além de “se catapultar”, 
eles gostam mesmo é de sugar gororoba e obje-
tos com canudinhos (sim, pois eles têm bicos de 
pato!). O sonho da maioria é explodir de tanto 
sugar para virar fantasma e subir para o paraíso, 
ou melhor, para o “Mundo dos Carrapatos Fantas-
mas”. É nesse Planeta Vaca que vivem Bum e Bod, 
dois carrapatos adolescentes que não engordam 
como os outros.

Escritor há mais de 15 anos, autor de livros 

como “Anúncios Amorosos dos Bichos” e “Trava-
Língua, Quebra-Queixo, Rema-Rema, Remelexo”, 
Almir Correia pensou, em outubro de 2008, nas 
palavras carrapato e catapulta, e dali começou a 
formar um mundo inteiro, cheio desses “elemen-
tos malucos”. O que seria inicialmente outro livro 
acabou virando roteiro de animação, com o lan-
çamento do AnimaTV, no qual Almir, que também 
é videomaker, se interessou. Ainda em 2008, no 
mês de dezembro, o professor participou de uma 
oficina regional para formatação de projetos, pa-
trocinada pelo programa, e aprendeu a montar o 
projeto piloto da animação.

O resultado disso foi que “Carrapatos e cata-
pultas” acabou ficando entre os 18 selecionados 
do AnimaTV, dos mais de 250 inscritos de todo o 
país. Em 2009, os 18 autores e produtores desses 
projetos participaram de uma semana de treina-
mento em São Paulo para então colocar a mão na 
massa e produzir pilotos de 11 minutos cada e 
projetos completos de série de animação. 

2010 foi o ano da exibição de 17 episódios-
piloto na Rede Cultura e da seleção de dois para 
transformação em série. No dia 5 de março, o re-
sultado foi anunciado e “Carrapatos e catapultas” 
e “Tromba trem”, do Rio de Janeiro, foram os es-
colhidos. Cada projeto levou R$ 950 mil para a re-
alização das séries ao longo de um ano. Junto com 
o piloto, serão compostas séries de 13 episódios.

Quem não assistiu às exibições em janeiro 

Animações 2D bem conhecidas

Branca de Neve e os Sete Anões (1937)

Fantasia (1940)

101 Dálmatas (1996)

A Princesa e o Sapo (2009)

e ficou curioso a respeito de “Carrapatos e Ca-
tapultas” ainda tem uma chance este ano. A TV 
Cultura está reprisando os 17 pilotos desde o dia 
3 de abril. A animação do professor Almir vai ao 
ar novamente nos dias 9 de maio e 19 de junho.
Técnica

Se criatividade e um bom roteiro são ele-
mentos importantes em um desenho animado, 
a técnica empregada para animar também é es-
sencial. No caso de “Carrapatos e catapultas”, os 
episódios são produzidos com a técnica conheci-
da como animação 2D. Um diferencial é a utili-
zação de texturas na composição dos cenários.
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O que signifi ca Storyboard?

Espécie de história em quadrinhos re-

alizada a partir do roteiro, na qual se visu-

alizam todas as sequências, passo a passo, 

para o planejamento do desenho animado. 

O storyboard fornece informações bastan-

te importantes, como enquadramentos, 

diferentes ângulos e movimentos de câ-

meras, noção de tempo e desempenho dos 

personagens.

A animação 2D é a mais antiga e popular 
técnica para produção de desenhos animados. 
Consiste em se desenhar à mão cada fotograma 
do filme, fazendo-se pequenas mudanças para 
que haja ilusão de movimento contínuo, quando 
é realizada a ligação dos quadros e o filme é vis-
to a uma velocidade de 16 ou mais imagens por 
segundo.  

Na prática, após o roteiro ter sido contruído, 
uma das equipes que trabalham na produção 
de “Carrapatos e catapultas” inicia a animação 
fazendo o storyboard. Enquanto isso, a outra 
equipe já começa a realizar a gravação em es-
túdio das vozes dos atores que interpretam os 
personagens do desenho. O passo seguinte é a 
edição das vozes gravadas.

A próxima etapa é a realização do animatic, 
em que as vozes editadas são colocadas na 
time line (linha do tempo) da ilha de edição 
juntamente com os quadros do storyboard. 
Neste passo, fica-se sabendo qual será o tempo 
total da animação.

Em seguida, os animadores já começam a 
animar e finalizar os desenhos. Enquanto isso, 
o estúdio vai usando o animatic para colocar 
os sons (como os de passos ou de uma pedra 
caindo). O desenho está pronto depois que tudo 
isso é mixado.

Antes da disseminação dos computadores, 
as animações 2D eram iniciadas com o desenho 
em papel, que eram copiados em células, um 
tipo de plástico transparente. Estas eram 
colocadas em um fundo pintado e fotografadas 
a cada movimento. Depois, os desenhos feitos à 
mão no papel passaram a ser escaneados para o 
computador e transferidos digitalmente para as 
películas.

O que signifi ca Animatic?

É um vídeo montado com os desenhos 

do storyboard, como se fosse um ras-

cunho do filme, para se pensar o tempo 

das cenas, previsualizar a montagem e 

edição e ritmo do projeto.
Além da animação 2D, há outras 

técnicas para produção de desenhos 
animados. Confira!

Animação 3D
Utilização do conceito de animar em um 

ambiente virtual que simula a realidade, base-
ado em coordenadas, eixos e linhas. Com esta 
técnica, é possível construir um objeto, modelar 
uma personagem, realizar movimento e imitar 
texturas. Na animação em 3D, existe a figura do 
modelador, que dá forma virtual aos objetos e 
às personagens desenhados no storyboard.
Para conhecer a técnica, assista:
Cassiopéia (Brasil, 
1996)
A Era do Gelo (EUA, 
2002)

Stop Motion
Técnica de animação na qual o animador 

trabalha fotografando objetos (bonecos de 
massa de modelar, por exemplo), fotograma 
por fotograma, ou seja, quadro a quadro. Entre 
um fotograma e outro, o animador muda um 
pouco a posição dos objetos. Quando o filme é 
projetado a 24 fotogramas por segundo, temos 
a ilusão de que os objetos estão se movimen-
tando.

Para conhecer a técnica, 
assista:

A Fuga das Galinhas 
(Inglaterra, 2000)

O Fantástico Sr. Raposo 
(EUA, 2009) 

Rotoscopia
Processo que consiste em redesenhar qua-

dros de um vídeo e animar seguindo uma refe-
rência já filmada. Pode-se “fantasiar” em cima 
das imagens obtidas inicialmente, colocando-
se, por exemplo, uma armadura em um perso-
nagem.
Para conhecer a técnica, 
assista:
Waking Life (EUA, 
2001)
O Homem Duplo (EUA, 
2006)

Hoje, a maioria dos animadores utiliza 
basicamente o tablet gráfico (uma mesa 
digitalizadora), desenhando diretamente no 
computador. É a ferramenta mais utilizada 
pelas equipes de “Carrapatos e catapultas” que, 
quando necessário, também desenham em 
papel. A animação também é feita digitalmente, 
com a utilização do software Toon Boom Studio.

a, assista:

o na qual o animador
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Catapultas
As catapultas são usadas no lugar dos elevadores e para transporte de um lugar a ou-

tro, já que no Mundo dos Carrapatos não existem automóveis, motos ou bicicletas. Todas 
as catapultas são administradas por funcionários chamados de Catapulteiros. As cata-
pultas são máquinas tecnológicas, contrastando com o mundo geralmente rústico dos 
carrapatos.

Carrapatos
Os carrapatos descem dos prédios onde moram de paraquedas. Todos os carrapatos 

sugam alimentos com canudinhos. Os carrapatos sugam, sugam até explodir. Mas isso só 
acontece com os carrapatos adultos, com exceção para alguns carrapatos adolescentes. 
Quando os carrapatos explodem, suas alminhas em forma de fantasmas aparecem subin-
do para os céus.

Bum
É o adolescente que não quer crescer e virar adulto. Desconfiado, 

Bum suga as coisas devagar, com medo de explodir. Apesar dos pedidos 
da sua Mãe Fantasma, ele não quer ir para o Mundo dos Carrapatos Fan-
tasmas como a maioria dos carrapatos.

Bod
Acredita nas coisas e nos carrapatos em geral. Bod suga sua comida com 

vontade, mas tem um problema hormonal que o impede de engordar e ex-
plodir algum dia.

Baixinho
Vem morar com o primo Bum depois que seus pais 

explodem. Seu tique é ficar pulando e repetindo: “Catapulta, catapul-
ta, catapulta...”. É um carrapato-criança, chatinho e muitas vezes ir-
ritante. É louco por catapultas e acaba ficando viciado nelas. Gosta 
também de ficar repetindo o que os outros dizem.

Bolão
Praticamente só pensa em comida. Adora gororoba, mas suga tam-

bém lesmas e outros animais. Se estiver com muita fome, chega a sugar 
até objetos que não lhe fazem muito bem. É muito gordo, quase sempre 
fica entalado nas portas-janela. Amigo de Bum, Bod e Baixinho, aparece 
nas horas próprias ou impróprias. Gosta da carrapata garçonete Pati, que 
não gosta muito dele.

Curiosidades
Os carrapatos dormem de ponta cabeça sobre uma pedra. Já as carrapatas preferem uma 

almofada macia. Quando casam, surge um problema, e geralmente vence a almofada.
Pelos céus do Mundo dos Carrapatos, voam pequenos pterodátilos com vários olhos. Às 

vezes, eles são sugados pelos carrapatos. 
Há uma catapulta-torradeira que lança os carrapatos tostadinhos, se assim eles quiserem. 
Realmente uma revolução: ser catapultado e já conseguir um bronze também. 
No Mundo dos Carrapatos, terremotos cotidianos sempre trazem lixo extraterrestre, que 

são objetos de consumo do nosso mundo humano. A maioria dos carrapatos destrói e catapul-
ta tais coisas para o lixão extraterreste. Vez por outra um ou outro carrapato guarda algo que 
lhe interessou. No episódio-piloto, um televisor aparece após um terremoto no apartamento 
de Bod, que, desiludido com as carrapatas, resolve que o objeto será sua nova namorada.

Mais informações sobre a série “Carrapatos e Catapultas” podem ser encontradas no 
blog do projeto: www.carrapatosecatapultas.blogspot.com

Conheça um pouco mais do universo 
de “Carrapatos e Catapultas”

p

Animação não é coisa de criança: 
entrevista com Almir Correia
É meio comum as pessoas acreditarem que as 
animações são voltadas basicamente para o público 
infantil. O que você acha disso? 

Acho que desenho animado não é coisa só para 
criança. E essa ideia já está mudando entre as pessoas. 
Um bom desenho tem que envolver públicos de todas 
as idades. “A Era do Gelo 3” e “UP – Altas aventuras” 
são bons exemplos disso. E mais: o desenho que não 
consegue envolver o adulto possivelmente vai ser um 
fracasso.  

De onde surgiu a ideia de criar Carrapatos e 
Catapultas? 

Eu escrevo livros infanto-juvenis há mais de 15 anos. 
Tenho muita facilidade em desenvolver ideias. Elas vêm 
com a maior facilidade. Gosto muito da sonoridade das 
palavras, e com “Carrapatos e Catapultas” foi mais ou 
menos assim: numa manhã estressante, surgiu do nada 
a expressão “carrapatos e catapultas”. (Na verdade, nada 
surge do nada). A ideia primeira era escrever um livro. 
Depois veio o AnimaTV e resolvi transformá-la em um 
projeto de animação. 

Carrapatos e Catapultas é sua estreia em animação, 
certo? Qual era a sua relação com essa linguagem 
antes de fazer os roteiros para o AnimaTV?

Eu sempre assisti muito a desenho animado e gosto 
muito de cinema. Faço curtas digitais, e já tinha ideias 
para outras animações, mas nunca consegui fazer com 
que saíssem do papel, por falta de dinheiro. 

Como é, para você, fazer animação? Fale um pouquinho 
sobre o processo criativo de Carrapatos e Catapultas.

Agora estamos na segunda fase do projeto. A primeira 
foi criar o piloto. Agora estamos com duas equipes novas, 
uma daqui de Curitiba e outra de Blumenau. Cada uma 
vai produzir seis episódios em um ano. O que queremos 
é que os 12 episódios fiquem superiores ao piloto, não 
só em termos de roteiro, mas também em cenários, 
animação e finalização. Muitas coisas novas estão 
surgindo, novos objetos, novos seres. Os “bolhalumes”, 
por exemplo, surgiram em abril, são bichos bolas 
flutuantes que emitem luz. À noite eles são usados para 
iluminar os caminhos dos carrapatos. Agora com duas 
equipes bem unidas, competentes e dispostas a trabalhar 

pela série com paixão, muitas coisas 
novas e boas surgirão. A série 

vai surpreender ainda muita 
gente.  

Que animações você indica-
ria para a comunidade da 
UTFPR?

Gosto muito de “Noiva 
Cadáver” e de “As 

Bicicletas de 
Belleville”.

novas e boas
vai surpree
gente.  

Que anima
ria para a
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Quem ficou interessado pelo tema deste “Saindo do padrão” não vai 
querer perder as sessões do Clube de Cinema do Campus Curitiba da 
UTFPR, o Terça tem Cinema. Neste ano, o tema escolhido pelo grupo foi 
animações. As exibições começaram em março, com o filme “O Estra-
nho Mundo de Jack”. Em abril, esteve em cartaz “As Bicicletas de Belle-
ville”. Os encontros mensais acontecem no miniauditório do Campus, às 
18h30, sempre com bate-papo no final. Confira abaixo a programação 
de 2010 e obtenha mais informações no blog http://hojetemcinema.
wordpress.com.

Dia 18 de maio – Valsa com Bashir
Vals Im Bashir, Alemanha, Estados Unidos, 
França, Israel, Finlândia, Bélgica, Austrália, 
Suíça, 2008.
Diretor: Ari Folman.
Duração: 90 minutos.

Dia 29 de junho – Seleção de curtas de animação

Dia 31 de agosto – O Castelo de Cagliostro
Rupan Sansei: Kariosutoro no Shiro, Japão, 
1979.
Direção: Hayao Miyazaki.
Duração: 110 minutos.

Dia 28 de setembro – Wood & Stock – sexo, 
orégano e rock’n’roll
Wood & Stock – sexo, orégano e rock’n’roll, 
Brasil, 2006.
Direção: Otto Guerra.

Duração: 81 minutos.

Dia 26 de outubro – Waking Life
Waking Life, EUA, 2001.
Direção: Richard Linklater.
Duração: 97 minutos.

Dia 30 de novembro – Kiriku e a feiticeira
Kirikou et la Sorcière, França, Bélgica, Luxem-
burgo, 1998.
Direção: Michel Ocelot.
Duração: 74 minutos.
Dia 14 de dezembro – Anti-herói americano

American Splendor, EUA, 2003.
Direção: Robert Pulcini, Shari Springer Berman.
Duração: 100 minutos.

Entre os dias 10 e 15 de maio, será realizado no Campus Curitiba a 
Circularte - I Semana de Artes do Núcleo de Cultura e Comunicação. Na 
programação, disponível no site do Campus, estão previstos espetácu-
los, palestras, oficinas e exposições, nas áreas de música, circo, dança e 
teatro. Mas também haverá espaço para a animação.

O produtor Kiko Mistrorigo, da TV PinGuim de São Paulo, estará no 
miniauditório do Campus no dia 11 de maio, às 16h, para proferir a pa-
lestra “O Brasil entra na produção de animação”. Participar do evento 
pode ser uma boa oportunidade para quem se interessa por animação 
e quer entender melhor o assunto. 

Kiko Mistrorigo é formado em Arquitetura e Urbanismo, pela USP, e 
é sócio fundador da TV PinGuim, com Celia Catunda, desde fevereiro de 
1989. Diretor da Associação Brasileira dos Produtores Independentes 
de Televisão (ABPI-TV), criou, produziu 
e dirigiu mais de 400 horas de anima-
ção para a TV. Também criou, produziu 
e dirigiu a série “De Onde Vem?”, no 
ar desde 2001 pela TV pública bra-
sileira. É autor dos livros da coleção 
“De Onde Vem?”, pela editora Panda 
Books, e dos livros “Brincadeiras 1 
e 2”, pela editora Ática. É criador e 
diretor da série Peixonauta, produ-
zida pela TV PinGuim, 100% bra-
sileira, que está sendo veiculada 
na Discovery Kids desde abril de 
2009 e que atingiu o primeiro lu-
gar na audiência do canal.

Se você quer 
se aprofundar 
no universo 
da animação, 
uma boa dica 
é participar 
do 18º Festi-
val Internacio-
nal de Animações 
do Brasil, o Anima 
Mundi 2010. O evento acontece apenas 
no Rio de Janeiro (de 16 a 25 de julho) e em São Paulo (de 28 
de julho a 1º de agosto). Somente no ano passado, foram exibi-
das 401 animações de 40 países. Também durante o festival foi 
realizado o tradicional Papo Animado, com a participação do 
francês Michel Ocelot, diretor de “Kiriku e a Feiticeira” e “Azul 
e Asmar”.

Para a edição deste ano, as inscrições de filmes já foram en-
cerradas. No total, foram recebidas mais de 1.400 animações. 
Além do festival, que tem mostra competitiva, o Anima Mundi 
realiza uma série de atividades que são refletidas no website 
www.animamundi.com.br. No endereço, dá para se cadastrar 
na comunidade virtual do festival e se informar sobre os cur-
sos oferecidos, como os de Storyboard e Stop Motion.
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