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Resumo 
 
Este artigo expõe e analisa a classificação criada por Paul Wells3 (1998), que diferencia 
o cinema de animação ortodoxo (feito pelos grandes estúdios, com fins comerciais) do 
cinema de animação experimental (filmes autorais realizados por artistas 
independentes). O autor ainda aponta uma terceira ordem, a developmental animation, 
que estaria na interseção entre o ortodoxo e o experimental. Estes três tipos são regidos 
por sete condições estéticas e conceituais apresentadas pelo autor em um continuum, 
que possui um propósito discursivo e serve de base para análises qualitativas das 
características, estilos e formas de diferentes filmes de animação. 
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1. Introdução 
 
No cinema de animação comercial há uma certa dominação em termos de estilos, ideias 

e processos, por parte de alguns estúdios que obedecem a uma lógica industrial, criando 

produtos massificados com fórmulas e formatos universais que atendam um mercado 

global. A consequência destas impressões é uma forte influência estética e narrativa nas 

produções periféricas de um único modo de produção em escala mundial. Por exemplo, 

um estilo influente, como foi o dos estúdios Disney durante mais da metade do século 

XX, faz surgir réplicas, criadas por vários artistas e estúdios no mundo inteiro. Tanto 

visualmente quanto narrativamente, estes filmes se apropriam das características das 

obras massificadas, através de padrões e diretrizes, que pouco variam de uma 

cinematografia para a outra. O que acarreta em uma noção coletiva restrita e 

simplificada do que seria o cinema de animação. Cria-se assim um estilo hegemônico na 

produção mundial. 
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Cinema, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professor do Núcleo de Design e Comunicação UFPE/CAA e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e-mail: marcosbuccini@gmail.com. 
3 Paul Wells trabalha na Universidade de Loughborough, no Reino Unido, onde é professor, pesquisador e diretor da 
Animation Academy. 
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Esta estética dominante contribui, assim, para a desqualificação de diferentes 

procedimentos e linguagens presentes nas obras de artistas individuais experimentais e 

de produções periféricas, à margem, tanto do eixo geográfico da indústria, quanto da 

produção comercial. 

Em seu início, a animação foi abarcada por artistas plásticos, que visualizaram no 

meio uma maneira de se expressar através do movimento. "Animadores, criando sobre a 

base das artes plásticas, não meramente exploram abordagens e estilos, mas também [...] 

exploram princípios teóricos e ideias geradas a partir das artes plásticas, e as usam de 

novo a partir do suporte animado" (WELLS, 2002, p. 36). E, hoje em dia, estes 

animadores podem ser considerados um foco de resistência ao estilo hegemônico, 

tentando manter sua própria distinção estética, muitas vezes utilizando-se de práticas 

das artes plásticas dentro do seu próprio contexto local e nacional como modelos de 

significância e oposição. "Efetivamente, no campo da animação, tradições das artes 

plásticas de culturas nativas são traduzidas em afirmações iconográficas que se movem" 

(WELLS, 2002b, p. 34). 

Com o intuito de diferenciar e qualificar as animações que obedecem aos cânones 

da indústria cinematográfica massificada e aquelas que, ao contrário, são produções 

livres das amarras comerciais do mercado de cinema, Wells (1998) nos apresenta três 

classificações básicas de animação: a ortodoxa, a experimental e a developmental 

animation. Wells (1998) também elenca sete condições e termos que determinam se 

uma obra está mais voltada para o experimental ou o ortodoxo. O próprio autor declara 

que as fronteiras entre estas classes são difusas e imprecisas. E que dificilmente 

podemos ver um filme que seja puramente ortodoxo ou experimental. Estes termos 

foram cunhados com um propósito discursivo e servem de base para análises 

qualitativas das características, estilos e formas de diferentes filmes de animação. Neste 

artigo, procura-se expor e analisar essas classificações de Wells (1998). Vale destacar 

que esta classificação foi utilizada na minha tese, ‘Trajetória do Cinema de Animação 

em Pernambuco’ (BUCCINI, 2016), para discutir as características dos filmes animados 

pernambucanos em relação a sua tendência mais comercial ou autoral. 

Vários trabalhos já adotaram estes conceitos de Wells com intuitos diversos. A 

seguir trago alguns exemplos: Em Australian Animation Aesthetics, Leonie Rutherford 

(2003) procura traçar tendências estéticas na animação australiana feita para crianças. A 

autora utiliza os conceitos de Wells como base teórica para demonstrar que certos 
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fatores e discursos relacionados à economia e cultura têm gerado produtos artísticos de 

cunho processual de natureza híbrida, que caracteriza a animação infantil feita na 

Austrália. Ao discutir a questão da autoria vs. a industrialização na história em 

quadrinhos Boulevard of Broken Dreams do quadrinista Kim Deitch, Charles Hatfield 

(2004) utiliza o conceito de animação ortodoxa para argumentar sobre a ausência 

artística e subjetiva do autor em animações criadas pelos grandes estúdios. Já Hiren 

Solanki (2013), no artigo Excuse Me, Who Are You…and Do You Speak Animese?: The 

Distinctive Language of Animation discute a linguagem distinta da animação usada para 

contar histórias, usando como exemplo uma animação japonesa Perfect Blue de Satoshi 

Kon e uma animação  surrealista da Checoslováquia, Dimensions of Dialogue feita pelo 

mestre Jan Švankmajer. Para tanto ele referencia os conceitos de ortodoxo e 

experimental que norteiam sua análise. 

 

2. Animação ortodoxa 

Desde 1910, quando o processo de produção de um filme de animação começou a 

obedecer uma organização industrial e seguir preceitos do mercado. O cinema de 

animação, na sua forma mais tradicional, vem sendo determinado pela impessoalidade, 

por um método de trabalho de linha de montagem e por uma visão massificada que é 

determinada pelos gestores dos grandes estúdios. "Uma tendência cimentada pelo 

sucesso de Disney" (HATFIELD, 2004, p. 4). Esse modelo, que segue um processo de 

produção fordista, no qual um grande número de animadores está envolvido em um 

esquema de divisão de tarefas que, na maior parte do tempo, exige que o trabalho 

individual torne-se pasteurizado, sem a necessidade de soluções criativas. Utiliza 

técnicas comercialmente bem sucedidas, que sejam economicamente viável em grande 

escala, tanto financeiramente quanto em relação a prazos e cronogramas de execução 

das tarefas. No caso, a técnica que dominou quase um século de animação foi a 

animação tradicional 2D, sendo recentemente substituída pelo 3D. 

Paul Wells (1998) sugeriu o termo Ortodoxo, para designar este tipo de animação 

que, em termos gerais, segue as convenções do discurso dominante e dos modelos 

adotados pela indústria cinematográfica. Discurso este que impõe, não só no cinema, 

uma maneira massificada de fazer e consumir cultura. Segundo Mike Featherstone,  em 

uma primeira fase da globalização, "o processo de homogeneização da cultura, o projeto 

de criação de uma cultura comum, deve ser entendido como um processo, na unificação 
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da cultura, da necessidade de ignorar ou, na melhor das hipóteses, de refinar, sintetizar e 

misturar as diferenças locais" (FEATHERSTONE, 1997, p. 127).  

 

3. Animação experimental 

Um filme experimental seria aquele que "experimenta, que faz uma experiência em uma 

área qualquer: narrativa, figurativa, sonora, visual etc. É neste sentido que Jean Mitry o 

compreende" (AUMONT; MARIE, 2006, p. 111). Já na concepção de Noguez, 

experimental pode designar um tipo de cinema que se enquadra em todos, ou quase 

todos, os seguintes critérios: "não é realizado no sistema industrial; não é distribuído 

nos circuitos comerciais (mas eventualmente em outros circuitos); não visa à distração, 

nem, necessariamente, à rentabilidade; é majoritariamente não-narrativo; trabalha 

questionando, desconstruindo ou evitando a figuração" (AUMONT; MARIE, 2006, p. 

111). Esta definição, que, segundo Aumont e Marie (2006), é a mais utilizada 

atualmente, trata de duas questões distintas: demandas mercadológicas e características 

intrínsecas à obra. Estas questões abarcam de certo modo a expressão e a construção do 

filme animado experimental. 

Ao mesmo tempo em que nos Estados Unidos o estilo cartoon de animação 

invadia as salas de cinema comerciais, na Europa, um grupo de artistas desenvolvia 

trabalhos animados mais voltados para a experimentação e abstração, baseados nos 

movimentos vanguardistas das artes plásticas (WELLS, 1998). A animação, dita 

experimental, por Wells (1998), encontra-se no lado oposto de um continuum em 

relação à animação ortodoxa, sendo assim, sua antítese. 

Como visto anteriormente, o surgimento e o crescimento de uma indústria do 

cinema de animação, baseada em dinâmicas de mercado, elegeu as técnicas e os estilos 

mais eficazes aos seus interesses, fazendo com que a maioria das demais experiências 

ficassem restritas a um círculo artístico de produções realizadas por animadores, artistas 

plásticos e estúdios independentes. Em muitos países este tipo de produção animada 

depende de financiamento dos governos para serem realizadas. E, na maioria das vezes, 

a produção só encontra espaço de projeção em circuitos de festivais, mostras, galerias, 

museus, cineclubes e cinemas de arte. Assim, este tipo de animação opera à margem do 

sistema de produção massificado e industrial ao abordar temáticas, impulsos criativos e 

interesses estéticos fora da padronização adotada pelos grandes estúdios. 
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Segundo Wells, a Animação Experimental “abarca um grande número de estilos e 

abordagens (...) inevitavelmente cruza com áreas como avant-garde ou vídeo arte” 

(1998, p. 42-43). Desta maneira, enquanto a Animação Ortodoxa procura aproximar-se 

da linguagem e da forma do cinema live-action, a Animação Experimental identifica-se 

mais com os conceitos das artes plásticas, possuindo uma relação muito próxima com 

alguns movimentos das vanguardas artísticas. 

 

4. Developmental animation4 

Segundo o próprio Wells (1998), são poucos os exemplos de filmes que apresentam 

100% dos seus atributos atrelados à animação ortodoxa ou à animação experimental. 

Cada filme possui gradações em relação a estas condições, fazendo com que grande 

parte das obras realizadas sejam heterogêneas em seus predicados. 

Este tipo de produto que dialoga de forma distinta com as propriedades destes 

dois conceitos é chamada de developmental animation. Ao sofrer influência das práticas 

e formas da animação comercial, ela trabalha misturando aspectos tradicionais com 

diferentes técnicas, materiais, narrativas, temas, abordagens, etc., explorando a 

diversidade e os limites do meio, e, muitas vezes, misturando particularidades locais, 

estilos autorais e outras influências diversas. 

Se a animação ortodoxa encontra-se em uma extremidade de um continuum e a 

animação experimental encontra-se no outro, a developmental animation “opera como 

um modelo de expressão que combina ou seleciona elementos de ambas abordagens, 

representando as tensões estéticas e filosóficas entre dois aparentes extremos” (WELLS, 

1998, p. 35). Alguns estúdios que usaram um estilo, que dialogava com o ortodoxo e o 

experimental em suas animações são a Zagreb Film da Croácia e, a que mais teve 

sucesso comercial, a UPA dos EUA (CAVALIER, 2011). 

 

5. Condições e termos da animação ortodoxa e experimental 

Para Wells (1998), as características da animação ortodoxa e experimental funcionam 

em polos opostos, porém, relacionados uns com os outros, dentro de um continuum. O 

autor destaca sete condições e termos antagônicos que operam entre estes polos: 

                                                
4 Decidimos manter a expressão em inglês pois não encontramos um termo em português que contemplasse o sentido 
dado pelo autor ao utilizar a palavra development em inglês. 
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Tabela 1 - Esquema dos termos e condições da animação ortodoxa e experimental. 
 

 
Fonte - WELLS, 1998, p. 36 (tradução do autor). 

 

5.1 Configuração / Abstração 

Este primeiro requisito trata da representação mais próxima do real ou abstrata da 

imagem animada. De acordo com Aumont (1993), ao escrever sobre o "problema da 

semelhança entre a imagem e a realidade" (p. 198), toda imagem (representação) 

contém analogia, que pode variar em graus. Ou seja, uma imagem análoga aproxima-se 

daquilo que representa em sua aparência. Sendo assim, pode-se dizer que um filme live-

action e uma animação cartoon contêm diferentes graus de analogia, ou seja, 

assemelham-se mais ou menos àquilo que representam (BUCCINI et al., 2011). 

Já o caráter realista diz respeito às convenções e o quanto o objeto representado se 

aproxima, não da aparência do objeto real, mas de um conjunto de regras compartilhado 

coletivamente em determinado contexto sociocultural sobre como aquele objeto deve 

ser representado. (AUMONT, 1993). Por exemplo, as figuras humanas retratadas na arte 

egípcia possuem um baixo grau de analogia, pois não se parecem com seres humanos de 

verdade, porém, dentro dos cânones artísticos da época, eram considerados realistas. 

Trazendo esta questão para os conceitos de ortodoxo e experimental, podemos 

notar que o cinema de animação ortodoxo busca um alto grau de analogia em relação 

aos índices perceptivos. Por isso, Disney perseguiu tanto a fiel representação da 

profundidade, da perspectiva, da iluminação análoga, dos gradientes de textura e do 
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movimento natural; e que hoje são fielmente representados nos filmes 3D da Pixar. 

Mas ao passo que a animação Ortodoxa busca um alto grau de analogia e se 

aproxima do cinema filmado, ela mantêm alguns aspectos próprios do cartoon ou da 

caricatura. Por exemplo, diversos personagens dos longas de Disney mantinham 

características e movimentos de cartoon, como nos anões de Branca de Neve. Nos 

filmes 3D da Pixar, elementos como fogo, água, fumaça, grama, árvores e outros 

objetos são tão próximos do real que podemos, muitas vezes, achar que estamos diante 

de uma obra filmada, porém, todos os personagens possuem proporções, formas e 

feições exageradas e caricaturais. Define-se assim, um estilo no qual alguns elementos 

são hiper-realistas, enquanto outros lembram ao espectador que aquilo é uma animação. 

Seria essa, portanto, as condições e regras do realismo para a animação ortodoxa. Ou 

seja, mesmo que alguns personagens fujam de um alto grau de analogia com a realidade, 

eles continuam sendo realistas no contexto da animação cartoon e ortodoxa. 

Paralelamente, existe no cinema de animação um impulso criador, que busca a 

não-figuração, o abstrato, a forma pura, explorando as possibilidades plásticas do 

cinema, redefinindo o corpo, modificando as formas, quebrando a lógica da perspectiva 

e das proporções. Utilizando uma linguagem na qual a realidade e o movimento são 

criados, simulados, e não reproduzidos (LUCENA JUNIOR, 2002). 

Isto posto, vemos que o cinema de animação pode atuar em duas frentes: a 

representação do real, quando busca padrões da pintura figurativa ou do cinema live-

action; e a manipulação da forma, quando direciona seus esforços para imagens 

abstratas ou menos figurativas, aproximando-se das artes plásticas de vanguarda. 

Interessante notar que configuração e abstração são atributos que podem também ser 

estendidos ao movimento das imagens. Pois no cinema, não adianta uma imagem 

realista que não se movimenta de forma natural. Assim, Disney foi inflexível quanto a 

ter suas figuras animadas moverem-se a partir do estudo de seres reais. Para Disney, a 

premissa do realismo das imagens e do movimento seria importante para sustentar 

narrativas extensas no modelo tradicional de Hollywood (WELLS, 2002, p. 37). 

 

5.2 Continuidade específica / Não continuidade específica 

A Animação Ortodoxa tem como principal preocupação entreter a plateia. Desta forma, 

não pode causar estranhamento. Sua lógica, sendo baseada em um conto de fadas ou em 
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uma sequência de gags5 visuais, procura ser massificada e inteligível por todos que 

estão assistindo. Para isso, as animações operam dentro de um sistema já conhecido 

pelo público. Suas histórias priorizam os personagens e contexto no qual está inserido, 

deixando bastante claro suas motivações e personalidade, tentando criar uma ligação 

entre o espectador e o personagem, e apresentando ao espectador uma premissa básica, 

com a qual ele deve se guiar durante todo o filme. 

Já o filme experimental não possui regras a priori. Ele pretende romper barreiras, 

desafiar o espectador, fazê-lo sentir e pensar. Testar limites da lógica. A Animação 

Experimental define suas próprias formas e condições, por isso o espectador deve estar 

aberto a novas experiências e aceitar uma lógica própria de cada filme, um vocabulário 

único para cada animação. Este tipo de obra rejeita a continuidade lógica e linear; 

prioriza o ilógico, o irracional, a subjetividade e as continuidades múltiplas. 

 

5.3 Forma narrativa / Forma interpretativa 

O cinema, especialmente o cinema narrativo clássico de Hollywood, representou o 

formato narrativo mais popular do século XX. A partir de personagens 

psicologicamente definidas de maneira maniqueísta, resolução dos conflitos e dos finais 

felizes, os filmes comerciais americanos conquistaram um público massificado 

(BORDWELL e THOMPSON, 2001).  

As primeiras animações eram pequenas sequências que serviam como base para 

que os autores criassem um desenho que se movia. Com o surgimento de uma indústria, 

os desenhos animados adquirem um perfil baseado em gags, piadas visuais e curtas. 

Esta simplicidade narrativa era considerada por Disney um entrave para conseguir a 

realização de uma obra de longa metragem que realmente cativasse o público e o 

mercado (KLEIN, 1993, p. 122-125). Assim, na animação ortodoxa, as gags, deram 

lugar a tramas mais complexas, com uma ideia clara de desenvolvimento de uma 

história, inspiradas, muitas vezes na literatura tradicional e no estilo melodramático, 

com uma forte carga moral, seguindo as regras do cinema clássico hollywoodiano. 

Já no cinema de animação experimental, o principal viés são questões estéticas e 

não-narrativas em direção a um vocabulário próprio da pintura e escultura (WELLS, 

1998). Em muitos filmes não existe propriamente uma trama, e quando existe, trabalha 

                                                
5 Piadas visuais muito características das animações seriadas feitas para cinema e TV em meados do século XX. 
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com um sentido menos objetivo e mais 'aberto' a interpretações, com fatores subjetivos, 

sensíveis e surreais. 

Podemos usar, para nos referir à animação experimental, as palavras de Marta 

Ribeiro (2012, p. 155) sobre a narrativa experimental do teatro baseadas no regime 

estético de Rancière (2009): "Intervindo na nossa percepção, provocando a interrupção 

da representação a partir da irrupção do real (o detalhe anódino, arrancado de sua 

evidência), o regime estético das artes nos desperta para a racionalidade do sonho, da 

fantasia, do sensível". 

 

5.4 Evolução do conteúdo / Evolução da materialidade 

A animação ortodoxa procura não chamar atenção para a sua construção e para seus 

componentes estruturais. A materialidade é disfarçada, buscando tornar ‘invisível’ os 

elementos concretos da qual a imagem se originou, como o papel, a pincelada de tinta, 

os riscos de lápis, a folha de acetato, etc. O conteúdo é colocado em primeiro plano. 

Acreditava-se que a presença do material poderia lembrar ao espectador que aquele 

personagem é apenas um desenho, o que poderia atrapalhar o envolvimento da plateia 

com a trama. 

Já a animação experimental, por sua vez, pode privilegiar a sua própria 

materialidade em detrimento da narrativa e do conteúdo temático. Os animadores fazem 

questão de que a audiência reconheça a natureza física da obra - formatos, texturas e 

materiais que são usados na criação. A própria construção do produto muitas vezes faz 

parte do filme experimental. E, mais uma vez, podemos comparar o cinema de 

animação experimental às artes plásticas, pois as vanguardas modernas também 

exaltavam a materialidade da tela e dos materiais usados, como nas colagens do 

cubismo. Enquanto na pintura figurativa, a materialidade da tela deveria ficar em 

segundo plano, dando-se destaque ao conteúdo da imagem. 

 

5.5 Unidade de estilo / Estilos múltiplos 

Gombrich (2007) relaciona os estilos a um conjunto de convenções, esquemas e 

fórmulas que o artista recorre quando precisa resolver um problema. A adoção destes 

esquemas por um artista ou grupo de artistas é o que dá origem a uma distinção que 

marca um estilo determinado. 
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Em um estilo hegemônico, as propriedades formais tendem a se manter 

consistentes dentro de uma mesma obra. Ou seja, utiliza-se o mesmo estilo gráfico 

durante todo o filme. Assim, os profissionais envolvidos devem seguir regras rígidas, 

para a manutenção do aspecto visual definido pelo estúdio. 

Ao contrário, é muito comum em filmes experimentais o uso de uma 

multiplicidade de estilos, técnicas, materiais e modos de animar. Segundo Wells, (1998, 

p. 45) esta multiplicidade de estilos "opera de duas maneiras diferentes - primeiro, para 

facilitar a multiplicidade de visões pessoais que um artista possa querer incorporar em 

um filme, e em segundo lugar, com o intuito de desafiar ou retrabalhar os códigos 

convencionais do cinema tradicional e criar novos efeitos". Em Snack and Drink (1999), 

de Bob Sabiston, um documentário de 3 minutos feito em rotoscopia6, no qual, em um 

mesmo plano, conjuntos de frames são desenhados por diferentes artistas em estilos 

variados. 

 

5.6 Ausência do artista / Presença do artista 

No início do cinema animado, um dos pioneiros, Winsor McCay, "tinha imaginado um 

futuro para a animação centrada sobre o artista individual, um 'criador de temas' 

independente, com toda a latitude e toque pessoal de um pintor" (CANEMAKER apud 

HATFIELD, p. 133). Mas a lógica da animação comercial não seguiu os caminhos da 

pintura e sua criatividade individual, como queria McCay. A evolução do desenho 

animado passou a ser dominada por processos colaborativos de larga escala, orientada 

pelos preceitos de grandes empresas. Exigiu-se um aumento da força de trabalho e um 

processo de produção bem mais controlado, hierarquizado e homogeneizado 

graficamente. Na animação Ortodoxa, perpetua-se o 'estilo de um estúdio', e o 

apagamento do artista individual. Devendo este, adaptar-se ao estilo dominante e 

empregado na produção. 

"A animação ortodoxa, afinal, é um campo definido em grande parte por 'marcas' 

ao invés de artistas individuais; propriedades, em vez de criadores" (HATFIELD, 2004, 

p. 8). O artista animador faz parte de uma linha de produção muito 'maior' do que ele, 

tratando-se apenas de uma engrenagem que pode ser substituída, caso seja necessário. 

Colocando em segundo plano tentativas individuais e exploratórias. 

                                                
6 Técnica em que a animação é realizada com base em uma filmagem ou foto. 
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Mesmo assim, a animação continua sendo um campo fértil e cheio de energia 

criativa nas mãos de diversos animadores que seguiram caminhos extremamente 

pessoais, transmitindo em suas obras expressões individuais próprias, sem amarras e 

imposições da indústria. É neste campo da animação independente, em que o estilo 

individual de um artista é valorizado, que surgem as inovações e ideias criativas. Ideias 

estas que, em primeiro momento, 'desafiam' e vão de encontro ao estilo pasteurizado da 

indústria, mas que, eventualmente, têm seus predicados absorvidos pela própria 

indústria cinematográfica ou mercado publicitário. 

 

5.7 Dinâmicas do diálogo / Dinâmicas da musicalidade 

O som é responsável por criar estímulos, seja estabelecendo um clima ou ajudando a 

condicionar o ritmo do filme. "Mas o mais importante é que o som também cria um 

vocabulário pelo o qual os códigos visuais do filme são entendidos" (WELLS, 1998, p. 

97). Este vocabulário é aplicado de maneira distinta em animações Ortodoxas e 

Experimentais. 

Na animação ortodoxa, os elementos sonoros existem em função da narrativa, 

sendo a trilha sonora sempre um suporte para a ação e os diálogos. O principal 

componente são as falas que devem estar em destaque em relação aos outros elementos 

sonoros. Em filmes cartoon, por exemplo, os diálogos servem de apoio à piadas e a 

sonoplastia, baseada em onomatopeias, serve para marcar e exaltar momentos cômicos. 

Em filmes que tendem ao realismo, a sincronia emotiva da voz é reforçada pelo 

naturalismo da fala dos personagens. Os diálogos são peças importantes para a 

construção da trama. Os efeitos sonoros priorizam um naturalismo diegético e devem 

estar em sintonia com os eventos e acontecimentos das cenas. A trilha musical usa 

músicas, na maioria das vezes, de modo não diegético com a intenção de aumentar os 

aspectos emotivos sugeridos pela performance de personagens. 

Podemos verificar, desta forma, dois estilos distintos defendidos por Brophy: Um 

estilo cacofônico, com características urbanas, industriais, baseada em batidas rítmicas e 

sons explosivos, muito utilizado em cartoons, tendo como um dos principais expoentes 

os filmes da Looney Tunes. Outro estilo seria o sinfônico, com aspirações voltadas para 

o clássico, o poético, operístico e para o balé. Seu maior exemplo são os longas da 

Disney (apud WELLS, 1998, 39). 
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No cinema de animação experimental, a trilha sonora existe em função da 

emoção, sendo a musicalidade mais importante do que a narrativa. A animação 

experimental utiliza-se de momentos de silêncio, sons não usuais e música 

experimental, procurando fugir do excesso de diálogos, sons clichês dos cartoons, e 

sentimentalismo banal de alguns tipos de música. Os filmes experimentais buscam criar 

este estado de espírito sinestésico. Baseiam-se na subjetividade da música instrumental, 

na qual sensações, emoções e climas são mais importantes do que a exatidão do diálogo. 

“Pode-se dizer que se a animação ortodoxa é sobre ‘prosa’, então a animação 

experimental é sobre ‘poesia’” (WELLS, 1998, p. 46). 

 

6. Considerações sobre a classificação de Wells 

Estas condições funcionam de forma independente. Por exemplo: uma animação como 

Heaven and Earth Magic (1962) de Harry Smith (figura 1), pertence mais ao extremo 

experimental, pois não possui uma unidade específica; a história funciona mais na 

esfera do interpretativo, sem uma narrativa convencional; a técnica de animação com 

recortes expõe a materialidade das imagens, formadas por fotos, desenhos e gravuras; o 

estilo é bem pessoal do artista; e opera com uma dinâmica baseada na música, não 

possui diálogo. Porém, em termos de analogia da imagem, a animação, ao utilizar fotos 

e desenhos realistas opera mais no polo da 'configuração' e a manutenção de um mesmo 

tipo de imagem e movimento durante todo o filme demonstra uma unidade de estilo. 

Assim, dos sete pontos, em cinco a animação se aproxima do extremo do experimental, 

mas possui duas características que são próprias do cinema Ortodoxo. 
 

Figura 1 - Heaven and Earth Magic (1962) de Harry Smith 

 
Fonte – Captura de tela a partir do arquivo digital do filme. 
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Uma apreciação rápida e sem muito aprofundamento, como a que fizemos sobre o 

filme Heaven and Earth Magic, serve apenas para mostrar que o esquema de Wells 

(1998) pode ser uma poderosa ferramenta de análise e observação de filmes animados. 

No exemplo citado está bem evidente o viés experimental da obra. Porém, nem sempre 

a observação dos termos é suficiente. Muitas vezes, este esquema exige um esforço de 

interpretação qualitativa e discursiva sobre a obra que vai além de simplesmente 

categorizar as especificidades dos filmes dentro das condições propostas. É importante 

conhecer o ambiente de criação e produção da obra, seus autores e a relação com o 

contexto artístico. 

Além disso, faz-se necessário debater e dissertar sobre cada condição e a relação 

entre elas, pois não podemos simplesmente determinar conclusões baseados em uma 

condição isolada. Por exemplo, uma verificação um pouco mais detalhada da análise 

anterior, mostra que, mesmo possuindo um estilo realista de representação da imagem, 

dentro do contexto da animação, esta característica não impede que a animação se 

aproxime mais do polo experimental. Pois, ao mostrar fotos que se movem de maneira 

mecânica, gera-se um contraste, um estranhamento entre a imagem análoga e o 

movimentos artificial. Deste modo, o filme perde completamente a qualidade realista, 

mesmo possuindo imagens fotográficas. 

 

7. Considerações finais 

A definição de animação Ortodoxa começou a tomar forma com o surgimento de uma 

indústria que impôs suas normas, regras e concepções de mercado sobre a criação e 

produção do filme animado. Este esquema foi fundamental para tornar a animação uma 

arte popular, lucrativa e difundi-la no mundo todo. Porém, limitou muito as 

possibilidades estéticas e práticas da animação, ficando esta parte mais experimental 

concentrada em um nicho próprio do cinema de arte e das artes plásticas, exibido em 

circuitos de festivais, cineclubes e mostras artísticas. 

Apesar de a definição e os conceitos do cinema Ortodoxo não variar muito ao 

longo do tempo, as suas características variam de acordo com o que o mercado aceita e 

exige. Em termos de técnica para longas de cinema, por exemplo, atualmente a 

animação tradicional 2D perdeu espaço para o 3D. 

Estilisticamente houve, nas últimas décadas, o crescimento da popularização dos 

filmes de animação japoneses, os Animes. Vários aspectos gráficos foram incorporados 
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pelas animações dos grandes estúdios, entre eles os grandes e expressivos olhos dos 

personagens, que já havia sido herança de Disney para o cinema de animação japonês. 

Além de peculiares de montagem, representação e movimentos próprios desta 

cinematografia. 

Conclui-se, neste sentido, que o estilo ortodoxo não é imutável. Ele adapta-se a 

novas realidades, novas tecnologias e a novos pensamentos, pois depende de resultados 

comerciais favoráveis. Ou seja, normalmente as características da animação ortodoxa, 

para um determinado período, atendem, principalmente, às exigências do mercado, do 

meio e do público; o seu objetivo principal é ser comercialmente bem sucedida. Assim, 

com o tempo, quando fórmulas se esgotam e tecnologias avançam, os cânones 

ortodoxos naturalmente buscam novos ares e se renovam. Durante a história da 

animação, podemos inferir que esta mudança é gradual e, muitas vezes, rara. Vale 

salientar que a lógica ortodoxa utilizada nas séries de animações para a TV é bem 

diferente do que para o cinema. Nas séries de TV, existe uma maior pluralidade de 

estilos, narrativas e é possível experimentar mais na forma e conteúdo. Estes aspectos 

merecem ser melhor analisados em estudos futuros. 

Já o cinema de animação Experimental ganha força com o surgimento das novas 

tecnologias digitais, uma vez que abre caminho para mais experimentações estéticas, ao 

aliar o artesanal e o digital, fortificando a produção individual e independente, e 

também por criar uma nova condição de divulgação e escoamento de material, através 

de redes sociais e sites de compartilhamento de vídeos. 

Espero, a partir desde trabalho, ajudar a preencher uma lacuna que existe quando 

se trata da teoria do cinema de animação e suas metodologias. Espero que este artigo 

sirva de inspiração e instrumento para novos estudos. 
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