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RESUMO 

 

TOCCI SILVA, Julia. As cores de “O Menino e o Mundo” estudo sobre sua aplicação 

e significados. 2017. 91f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso Superior de 

Tecnologia em Design Gráfico, da Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 

 

Este trabalho tem como objetivo estudar a aplicação das cores no filme de animação 

“O Menino e o Mundo” para melhor entender seu significado. Utilizando-se parâmetros 

de Aplicação das Cores em Projetos fundamentados na Teoria da Cor, faz-se a análise 

da escolha de tais cores e a produção de seus significados. Para tanto, parte-se 

primeiramente de um entendimento da linguagem da animação, com enfoque na 

produção Nacional e o processo de aquisição e materialização das cores no cinema 

de animação. Tendo como público-alvo o infantil, a animação ¨O Menino e o Mundo¨ 

está dentro de parte significativa do mercado do cinema animado e, sendo assim, a 

análise e o estudo da aplicação e consequências na geração de significados das cores 

neste filme auxilia na compreensão de seu alcance. Percorre-se a análise cromática 

em dois eixos: Esquemas de Combinações de Cores e Simbologia da Cor. As 

conclusões trarão contribuições tanto para a diferenciação como para a identidade da 

animação brasileira, através da escolha de suas cores. 

 

Palavras-Chaves: Aplicação de Cores; Animação Brasileira; Aplicação; Simbologia, 

O Menino e Mundo  



ABSTRACT 

 

TOCCI SILVA, Julia. Colors of “Boy and the World” application and meaning. 2017. 

91f. Work of Course Conclusion – Technology in Graphic Design, Federal 

Technological University of Parana, Curitiba. 

 

This work aims to study the application of colors in the animated movie "The Boy and 

the World" to better understand its meaning. Using parameters of Application of Colors 

in Projects based on the Color Theory, the analysis of the choice of such colors and 

the production of their meanings is done. To do so, it starts with an understanding of 

the language of animation, focusing on National production and the process of 

acquisition and materialization of colors in animated cinema. Targeting children, 

animation "The Boy and the World" is a significant part of the animated film market 

and, therefore, the analysis and study of the application and consequences in the 

generation of color meanings in this film assists in the understanding of its scope. The 

chromatic analysis is carried out in two axes: Schemes of Color Combinations and 

Color Symbology. The conclusions will contribute to the differentiation as well as to the 

identity of the Brazilian animation, through the choice of its colors. 

 

Key-words: Colors Application; Brazilian animated movies; Application; Meaning; The 

Boy and the World   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os longa metragens animados muitas vezes são os responsáveis por 

revelarem o mundo do cinema para um indivíduo. Quando crianças, os desenhos 

animados e os filmes de animação são o que se assiste na televisão em um primeiro 

momento, e sendo assim, é a partir disso que se toma conhecimento do mundo do 

cinema e que pode se criar um interesse na área também. 

Por grande parte dos trabalhos de animação visar o público infantil, muitos 

longas animados acabam por ser educativos, com a intenção de juntar a educação e 

o ensinamento com lazer, podendo facilitar e gerar mais interesse das crianças no 

aprendizado. Há quinze anos existe o FICI, Festival Internacional de Cinema Infantil, 

realizado sempre no Brasil, e é a única mostra de filmes voltados para o público 

infanto-juvenil, com produções nacionais e internacionais. Além das exibições dos 

filmes, o festival também abrange a questão pedagógica, com a intenção de mostrar 

como essas produções audiovisuais animadas podem moldar e influenciar o 

desenvolvimento das crianças (FESTIVAL DE CINEMA INFANTIL, 2017). 

Mesmo que as animações não tenham mais como principal enfoque o público 

infantil, elas ainda exercem um importante papel no crescimento educacional e no 

próprio lazer das crianças.  Segundo Lilia Levy (2017), coordenadora pedagógica do 

Festival Internacional de Cinema Infantil, a ligação que existe entre o cinema animado 

e a criança é devido a animação dar vida ao impossível, uma forma de concretizar a 

imaginação de uma criança. 

 

“Mesmo com todos os recursos da computação, o cinema ao 

vivo ainda tem limitações intransponíveis. Os filmes de animação saem 

da cabeça do artista para a tela através do desenho, oferecendo um 

clima de fantasia que a criança percebe ser semelhante ao de seus 

sonhos e pensamentos. Sempre será fascinante e encantador” (LEVY, 

2017) 

 

                                            
 Longa-metragem, no Brasil, é uma obra cinematográfica com duração de pelo menos setenta 

minutos e Curta-metragem é um filme com até trinta minutos de duração 
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Animação, de acordo com o dicionário Houaiss (2001), é o “ato ou efeito de 

imprimir movimento ou aceleração”. Movimento é o ato de mover algo, e aceleração 

é o ato ou efeito de acelerar, dar velocidade ao movimento. Animação é o 

gênero cinematográfico que consiste na produção de imagens em movimento, a partir 

de desenhos, bonecos ou qualquer objeto filmado ou desenhado quadro a quadro. 

Profissionais da área gráfica exercem a função de criar animações, principalmente, 

no mercado de trabalho. Porém, para a produção de um longa animado, é preciso um 

diretor, produtor, escritores e desenhistas, pois consiste em um trabalho de equipe. 

Estas produções e profissionais encontram-se na indústria criativa brasileira, que 

consiste nos segmentos criativos de Audiovisual, Arquitetura, Design, Editorial, 

Expressões Culturais, entre outros. Com isso é alcançada uma produção inteiramente 

nacional, que é de grande importância para o crescimento e valorização dessa 

indústria no Brasil. 

Ao alcançar uma produção feita inteiramente no Brasil mostra-se a 

capacidade dos profissionais da área gráfica e de audiovisual, bem como a 

valorização de um produto nacional. Muitas vezes as indústrias, não somente a 

criativa, recorrem ao exterior para concretizar um projeto, às vezes pela falta de 

recursos tecnológicos e econômicos no país. Assim quebra-se um pouco do 

“complexo de vira-lata” criado por Nelson Rodrigues. 

 “— temos dons em excesso. E só uma coisa nos atrapalha 

e, por vezes, invalida as nossas qualidades. Quero aludir ao que eu 

poderia chamar de “com plexo de vira-latas”. Estou a imaginar o 

espanto do leitor: — “O que vem a ser isso?” Eu explico.  

Por “complexo de vira-latas” entendo eu a inferioridade em que o 

brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto 

em todos os setores e, sobretudo, no futebol.” (RODRIGUES, 1993, pg 

119) 

Na crônica “Complexo de vira-latas” de Nelson Rodrigues (1958), ele faz a 

apologia de vira-lata relacionada ao futebol, usando como objeto de comparação o 

drama vivido pela perda do Brasil na copa de 50, exemplificando esse complexo de 

inferioridade. “Eu vos digo: — o problema do escrete não é mais de futebol, nem de 

técnica, nem de tática. Absolutamente. É um problema de fé em si mesmo.” 

(RODRIGUES, 1993, pg 119). 

Rodrigues ainda discorre sobre o sentimento de inferioridade do brasileiro no 

futebol, porém essa mesma sensação se aplica nas produções do cinema brasileiro. 
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Por não ter o reconhecimento do próprio público, as produções nacionais são 

colocadas como inferiores a produções estrangeiras de forma voluntária, denegrindo 

a própria imagem e trabalho, trazendo uma supervalorização do que vem de fora. É 

importante que todo trabalho, nacional ou internacional, seja valorizado e receba o 

devido reconhecimento. 

Como grande parte das animações visa o público infantil, seus cenários e 

personagens vêm carregados de cores e formas significativas para captar a atenção 

das crianças.  O mundo imaginário de uma criança é ilimitado, e o cinema animado 

tem a capacidade de contribuir com a construção desse mundo de fantasias.  

No Brasil, há um projeto chamado Anima Escola, uma iniciativa do Anima 

Mundi, Festival de Animação no Brasil, que visa o incentivo da educação ligada ao 

cinema animado. O projeto existente há quinze anos, leva oficinas de animação às 

escolas municipais como uma forma de aprendizado, e acaba por gerar o interesse 

das crianças tanto na área de animação como o que estão aprendendo na escola. 

Para Lilia Levy, coordenadora pedagógica, os assuntos abordados nesses 

filmes são de extrema importância para o desenvolvimento da criança. “Daí a 

necessidade de se pensar em um conteúdo adequado, capaz de influenciar 

positivamente e contribuir na formação pessoal” (LEVY, 2017). 

Entretanto, esse contato das crianças com o cinema animado ainda não é algo 

acessível a todos, já que há uma grande desigualdade social no país. Situação em 

que muitas crianças não tem acesso a esse tipo de lazer, recorrente ao contexto 

socioeconômico em que estão inseridas. Dados da Rede Peteca – Chega de Trabalho 

Infantil, mostram que 2,7 milhões de crianças e adolescentes estão inseridos no 

mercado de trabalho infantil. Assim, não são todas as crianças que podem ter acesso 

ao mundo do cinema, não só devido ao trabalho infantil, mas muitas vezes por não 

terem um aparelho televisor em casa ou não conseguirem pagar o ingresso do cinema. 

Os longas-metragens animados são feitos também para os adultos, mas 

geralmente, com cores mais sóbrias e narrativas mais complexas. A percepção das 

cores é afetada com o passar do tempo, devido a mudanças no nervo óptico do ser 

humano, como explica Jacques Aumont em A Imagem (2002) “A visão é antes de tudo 

um sentido espacial. Mas os fatores temporais a afetam muitíssimo.” 

Aumont (2002) discorre também sobre a percepção do olho humano sobre 

uma imagem, e não apenas sobre as cores que estariam na imagem.  

http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/
http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/
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As narrativas são consideradas mais complexas, pois existem temas que não 

podem ser abordados em filmes para crianças, por isso, há também a lei da 

classificação indicativa de acordo com a faixa etária de um filme no cinema. 

Por outro lado, um motivo diferente de adultos se interessarem por animações 

é pela sensação de nostalgia causada, por ser algo que se assiste com frequência na 

infância, como explica o cineasta Marcos Magalhães. 

 
 
“Hoje em dia, quando filmes e personagens de animação já influenciaram diversas gerações 
após mais de um século de cinema, cada vez mais adultos também são capazes de manter 
viva e atuante esta forma de percepção infantil que, normalmente, seria abandonada ou 
desprezada por conta de uma pretensa ‘evolução’ de suas percepções. A animação 
caminha, então, para educar, inspirar e transformar pessoas de todas as idades”. 
(MAGALHÃES, 2017) 

 

Por exemplo, “Uma História de Amor de Fúria” (Figura 1) de Luiz Bolognesi 

no campo nacional ou “Mary e Max – Uma amizade diferente” (Figura 2) de Adam 

Elliot como exemplo internacional. 
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Figura 1 –  Cartaz do filme “Uma História de Amor e Fúria” 
Fonte: Filme “Uma História de Amor e Fúria” 

“Uma História de Amor e Fúria” trata-se da história de um herói imortal, que 

devido a sua condição de não poder morrer, acabou por presenciar vários fatos 

históricos no Brasil, porém a narrativa tem como enfoque também a sina do herói em 

procurar para sempre sua amada. Seu enredo é marcado pela visão de um povo sobre 

a história de seu país, tanto do passado quanto a de um suposto futuro do Brasil. Na 

animação foram utilizadas técnicas de animação clássica, a 2D, com os desenhos 

feitos sobre o papel. As cores utilizadas no longa-metragem animado exemplificam o 

caso de uma animação feita para o público adulto utilizar cores mais sóbrias, por ter 
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um tema mais dramático e angustiante e também devido a percepção das cores, que 

é diferente em adultos e crianças. 

 
Figura 2 –  Cartaz do filme “Mary e Max – Uma amizade diferente” 
Fonte: Filme “Mary e Max – Uma amizade diferente” 

  No mesmo segmento de cores mais sóbrias aplicadas em filmes 

animados voltados para adultos está “Mary e Max – Uma amizade diferente” (Figura 

2), uma animação australiana de Adam Elliot. Sua história resume-se no forte laço de 

amizade criado entre Mary, uma menina de oito anos que mora na Austrália e Max, 

um senhor de 44 anos, obeso e que sofre com a Síndrome de Asperger que reside 
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em Nova York, após começarem a trocar cartas acidentalmente. A técnica de 

animação utilizada no filme é o stop-motion. 

A animação brasileira vem crescendo nos últimos anos, porém ainda é um meio 

de comunicação que tem muito a expandir no Brasil, um alternativa seria por meio de 

mais divulgação dos trabalhos já realizados, podendo gerar um maior interesse e 

conhecimento sobre esse formato de mídia para as pessoas. No campo dos desenhos 

animados vem-se obtendo um grande reconhecimento em termos de audiência, por 

exemplo, com Peixonauta (Figura 3), que possui grande audiência e foi exportado 

para mais de 90 países, e sendo exibido em cinco emissoras diferentes no Brasil 

(RISTOW, 2017). 

 

 
Figura 3 –  O Peixonauta 
Fonte: Desenho “Peixonauta” 

Por outro lado, o cinema animado nacional ainda enfrenta uma grande 

concorrência com superproduções hollywoodianas, indústria do cinema americano e  

Pixar e Disney, dois dos estúdios mais famosos  e premiados do cinema, por terem 

mais tradição na área e anos no mercado cinematográfico, juntamente com mais 

recursos tanto tecnológicos como econômicos. Havendo, assim, muito preconceito e 

desconfiança do próprio público brasileiro sobre produções nacionais (RISTOW, 

2017). 

O filme “O menino e o mundo” de direção e roteiro de Alê Abreu, é o objeto de 

estudo desse trabalho. Este filme de animação ajudou a alavancar essa linguagem 
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atualmente, contudo, ainda assim, obteve um baixíssimo público nos cinemas 

brasileiros, chegando a apenas 61 mil espectadores, dados do jornal O Globo, 

curiosamente tendo um maior reconhecimento internacional, em termos de público e 

valorização do próprio filme, arrecadando uma indicação no Oscar – maior prêmio o 

cinema na categoria de melhor longa-metragem animado (RISTOW 2017).  

“O Menino e o Mundo” é um filme animado que não é remetido somente para o 

entretenimento, pelo contrário, carrega com ele uma forte crítica social, tendo como 

objetivo também, criar um olhar e senso crítico nas crianças. 

 O filme traz a história de uma criança, cujo pai precisa deixar a família para ir 

trabalhar na cidade. Em determinado momento, o menino resolve ir atrás de seu pai, 

e acaba se deparando com o mundo real e urbano, diferente do que está acostumado, 

o mundo rural. Este filme de animação, é o objeto deste trabalho, sendo assim, será 

melhor descrito, comentado e analisado no item 2.2 do Capítulo 2. 

A animação foi construída em traço todos em 2D (Figura 4), que remetem à 

desenhos de giz de cera, lápis de cor e colagens em uma folha branca, onde as cores 

e as formas vão mudando de acordo com o desenvolvimento da narrativa. 

 

 
Figura 4 –  O Menino no campo 
Fonte: Filme “ O Menino e o Mundo” 

 

A partir das sensações e emoções que o filme traz para o espectador, e 

também a partir de um olhar mais crítico de quem tem contato com essa área, criou-

se uma curiosidade a respeito das cores e formas aplicadas, como afetam e podem 

até condicionar a visão, surgiu a proposta deste trabalho que está no contexto da 

análise das cores aplicadas a partir de dois parâmetros de Teoria da Cor, com o 
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objetivo de entender melhor como um filme animado é produzido e como suas cores 

são escolhidas com um propósito determinado ou não. 

 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

  

O objetivo geral deste trabalho é fazer uma análise da paleta de cores 

aplicada em “O Menino e o Mundo", através da utilização de dois parâmetros da 

Teoria da Cor: os Esquemas de Combinações de Cores e a Simbologia da Cor, no 

intuito de entender a escolha e produção de significados cromáticos. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Estudar Teoria da Cor, especificamente os parâmetros “Esquemas de 

Combinações de Cores” e “Simbologia da Cor”. 

 Estudar a Animação como linguagem. 

 Elencar as cores utilizadas no filme, evidenciando os Esquemas de 

Combinações de Cores utilizados. 

 Utilizar os Esquemas de Combinações de Cores para separar recortes de 

análise do filme. 

 Analisar simbolicamente a aplicação de cada Esquema de Combinações de 

Cores nos recortes determinados. 

 Concluir análise de aplicação das cores no filme “O Menino e Mundo” através 

dos Esquemas de Combinações de Cores e significados mais utilizados no 

filme. 
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1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Sendo o objeto de estudo deste trabalho o filme de animação “O menino e o 

Mundo”, a metodologia se divide em dois momentos. O primeiro deles é uma revisão 

e fundamentação bibliográfica, de conceitos para uma aproximação deste filme de 

animação, quais sejam, a linguagem da Animação e a Teoria da Cor. O segundo 

momento tem como fundamento metodológico a linha de análises de filmes de 

Manuela Penafria (PENAFRIA, 2009). 

No Capítulo 3 é explicitada a metodologia de análise cromática do filme “O 

Menino e Mundo”, seguindo os seguintes passos:  

1. Identificação das cores utilizadas na animação 

2. Identificar os recortes através dos Esquemas de Combinações de Cores 

3. Análise simbólica a aplicação de cada Esquema de Combinações de 

Cores nos recortes determinados. 

No primeiro item da metodologia de análise deve-se elencar as cores mais 

utilizadas na animação, já que na metodologia de Penafria (2009) é necessário um 

elemento específico para a realização da decomposição do filme. 

Estas cores sendo eleitas, identifica-se em quais Esquemas de Combinações 

de Cores elas se encontram e feito isso realiza-se sua decomposição de acordo com 

os Esquemas mais utilizados. 

PENAFRIA (2009) diz que os elementos identificados a parte da 

decomposição devem relacionar de alguma forma, criando assim uma interpretação 

para essa análise. No caso deste trabalho, é feita uma análise relacionada a 

Simbologia das Cores nos Esquemas de Combinações de Cores separados e ligados 

na decomposição da animação. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

A pesquisa desse trabalho foi realizada em livros, artigos, teses e publicações 

disponibilizadas na internet sobre animação e animação brasileira, outro trabalho que 

foi usado como referência foi a “HARMONIA CROMÁTICA EM ANIMAÇÕES: A cor 

no contexto da tecnologia”, de Glaucia Frank, para ajudar na análise de cores em 

animações. 

Realizada essa pesquisa, este trabalho se divide em quatro capítulos, sendo o 

primeiro a própria introdução. 

O primeiro capítulo expõe a estrutura do trabalho, introduzindo o tema, seu 

objeto, seu objetivo, sua justificativa e os procedimentos metodológicos escolhidos 

criando uma linha de pensamento e tarefas da sua execução. 

O segundo capítulo trata da fundamentação teórica do projeto, no qual é 

apresentado uma breve explicação de como surgiu a animação no mundo, mostrando 

as diferentes formas de animar um filme, com o enfoque na animação 2D. Em seguida 

é mostrada a história da animação no Brasil, os principais nomes de seu crescimento 

nacional e sua situação atual. Com isso, abre um resumo do “O Menino e Mundo” e a 

exposição que o filme trouxe para o cenário da animação nacional. 

Ainda no segundo capítulo está a fundamentação teórica de um recorte a 

partir da Teoria da Cor, explicando o que é cor, cor luz e cor pigmento, a percepção 

da cor e um aprofundamento em Esquemas de Combinações de Cores e Simbologia 

da Cor. 

No terceiro capítulo, está a metodologia e análise cromática propriamente dita 

do filme de animação “O Menino e o Mundo”, tanto para a análise das cores como na 

decomposição de analisar um filme. Nesse mesmo capítulo estão presentes os 

resultados encontrados a partir da análise cromática realizada no trabalho, os recortes 

do filme escolhido são apresentados, para maior compreensão da aplicação a partir 

dos dois parâmetros da Teoria da Cor selecionados, no qual, foi feita a análise da 

aplicação dos parâmetros da Teoria da Cor no filme, testando suas relações e 

demonstrando o funcionamento do estudo escolhido. 
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As considerações finais, estão presentes no quarto e último capítulo, tanto do 

trabalho como do panorama da situação do cinema animado brasileiro, de acordo com 

tudo que foi discorrido em todos os capítulos. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A fundamentação teórica traz os conceitos fundamentais do trabalho, quais 

sejam: Animação, Esquemas de Combinações de Cores e Simbologia da Cor.  

Apresenta o histórico da animação, como funciona e suas técnicas com um 

enfoque principal na técnica de animação 2D ou tradicional, já que “O Menino e o 

Mundo” é um filme animado em 2D. A partir disso fez-se um panorama histórico e 

atual da animação no Brasil, seus principais nomes, produções e feitos. 

Está presente também a explicação da cor relacionada com a cultura, que é um 

dos pontos chaves para a análise cromática do filme e os principais conceitos de 

Teoria da Cor, cor, cor luz, cor pigmento, círculo cromático, a percepção cromática, a 

descrição dos Esquemas de Combinações de Cores e a Simbologia da Cor. 

 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DA ANIMAÇÃO 

 

 

Animação é um gênero cinematográfico que resumidamente consiste em 

desenhos que saem do papel e ganham vida. O termo animação é proveniente do 

verbo animar, que significar dar vida à algo. 

As primeiras formas de animação surgiram em meados de 1800 quando 

mágicos criavam pequenos truques para entreter o público, utilizando cada fotograma 

individualmente. Fotograma é cada impressão fotográfica de um filme 

cinematográfico, e depois juntando-os e formando uma projeção que trazia a 

sensação de movimento. Aparelhos como o Zootrópio (Figura 5) ou Praxynoscópio 

possuíam uma série de desenhos dentro de uma roda cilíndrica criando a ilusão de 

movimento. 
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Figura 5 – Ilustração do Zootrópio 
Fonte: Retirado do site Sciences et Jeux 

Foram os irmãos Lumiére, na França, que aprimoraram esses equipamentos e 

ideias ao criarem o Cinematógrafo (Figura 6) em 1895. Tal aparelho funcionava como 

várias imagens fotografadas em movimento que eram projetadas o mais rápido 

possível causavam a impressão no cérebro que as imagens estavam se movendo 

com uma continuidade. O efeito fisiológico por trás desse efeito é chamado de 

“persistence of vision” ou persistência da visão (HAHN, 2008). 

 

 
Figura 9 – Imagem do cinematógrafo 
Fonte: Retirada do site Agenda LX 
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Os Irmãos Lumiére foram essenciais no estudo da cor na fotografia, juntos 

criaram o Autochrome, em 1903, um processo que consistia em uma chapa de vidro 

sobreposta por cascas de batatas tingidas de laranja, verde e violeta. Esta chapa era 

inserida na câmera fotográfica, onde também havia uma chapa em preto e branco. Ao 

fotografar uma cena, as informações de cores eram retidas nas cascas de batata e o 

resto era capturado pela chapa em preto e branco. Assim, na revelação da fotografia, 

sobrepondo essa duas chapas, se tem uma fotografia colorida (BALDE DIGITAL, 

2010). 

A animação ou arte de animar apoia-se na fantasia, como se tudo fosse 

passível de ser criado e transformado. Independente da realidade e do que é concreto, 

a animação trabalha com o impossível e imaginário (MECKEE, 2006).  

O primeiro momento do cinema animado esteve ligado aos quadrinhos 

satíricos da imprensa diária, com curtas e desenhos animados esse gênero foi 

tomando vida. Emile Cohl, desenhista e animador, produziu em 1908 a animação “ 

Fantasmagorie” (Figura 7), tornando-se a primeira animação com reconhecimento 

internacional e considerada precursora dos desenhos animados que utilizam a técnica 

frame a frame (GUILLÉN, 1997). 

 

 
Figura 7– Processo de Produção “Fantasmagorie” 
Fonte: Fantasmagorie 1908 (Foto: Edição), retirada do blog Medium 

 



25 
 

 

O mundo da animação que cresceu e se transformou com o passar dos anos, 

inclui várias técnicas e estilos distintos, como o desenho feito à mão, podendo ser 

chamado também de animação 2D ou animação tradicional, como “A Branca de Neve 

e os Sete Anões,1937” (Figura 8). 

 
Figura 8 – Cartaz  “A Branca de Neve e os Sete Anões”, 1937 
Fonte: Filme “ A Branca de Neve e os Sete Anões 

O filme “A Branca de Neve e os Sete Anões”, foi também, o primeiro longa 

animado totalmente colorido no mundo, produzido por Walt Disney. Em sua produção 

foi usado a câmera de múltiplos planos, uma invenção que procurava aprimorar as 

imagens e oferecer mais realismo. Cada cena deveria ser desenhada em cinco 
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lâminas transparentes, e essas cinco lâminas representam planos distintos em uma 

sequência, assim, quando sobrepostas eram filmadas ao mesmo tempo com uma 

câmera que tinha a capacidade de mostrar esses cinco níveis de profundidade, sendo 

essa, uma das primeiras técnicas de animação (GUILLÉN, 1997). 

A produção de uma animação 2D, resumidamente, começa com a criação de 

um script e storyboards feitos a partir de um roteiro. Um script é um guia para o filme 

e o ponto de partida para um projeto e os storyboards (Figura 9) são quadros 

sequenciais que começam a moldar a narrativa.  

 
Figura 9 –  Desenho das cenas “Branca de Neve e os Sete Anões”, 1937 
Fonte: Filme “Branca de Neve e os Sete Anões 
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Figura 10 –  Desenho dos personagens “Branca de Neve e os Sete Anões”, 1937 
Fonte: Filme “Branca de Neve e os Sete Anões 

A história é fragmentada em várias cenas, criando uma sequência narrativa 

para a produção. A maioria das animações foram feitas do modo tradicional, 2D. 

Porém, nos dias de hoje, tornou-se um processo obsoleto e está caindo em desuso 

nos estúdios de animação (RIBAS,2010). 

A afirmação de Ribas sobre o modo de animar tradicional ter se tornado 

obsoleto é devido a diferenciação dos artefatos tecnológicos, já o modo de animação 

3D foi bem recebido pela mídia e pelo público, dizendo que para se iniciar o processo 

de criação de uma animação é necessário ainda começar no lápis e no papel e depois 

passar para o computador, porém o processo da animação tradicional acaba por ser 

mais trabalhoso e considerado ultrapassado, mantendo-se vivo na memória dos 

saudosistas da animação 2D (RIBAS, 2010)  

 Com o passar do tempo surgiu também a animação digital e 3D, como “Toy 

Story”, 1995, dos Studios Disney e Pixar, (Figura 11), o primeiro filme a ser produzido 

inteiramente digital, sendo o modo mais usado para animar um filme no século XXI. 

O crescimento do uso da animação digital ocorreu devido a ascensão da 

computação gráfica nos anos 80 também, sendo um técnica que se aproxima mais da 

realidade, pois traz o 3D, onde percebe-se claramente as três dimensões entre os 

planos, as cenas e os personagens.  



28 
 

 

“Toy Story” representou uma quebra nos padrões dos filmes animados feitos 

até então, por ser inteiramente digital. Além disso, trata-se de um outro tema, não ser 

sobre princesas ou um musical, e sim um animação com uma narrativa original, 

concreta e que conta com fortes personagens (COELHO, 2004) 

 

 
Figura 11 – “Toy Story”,1995 
Fonte: Filme “Toy Story” 

Outra técnica bastante utilizada é a Stop-motion, uma das mais antigas formas 

de animação, pois antes eram usados pelos animadores películas-fotográficas que 

podiam captar objetos ou bonecos quadro a quadro, que depois eram colocados em 

uma sequência davam vida a animação, como “O Estranho Mundo de Jack, 1993, 

(Figura 12). 

 
Figura 12 – Jack, de “O Estranho Mundo de Jack” 
Fonte: Filme “O Estranho Mundo de Jack”, 1993 
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  Em uma produção de stop-motion é necessário criar todo o cenário da 

animação, que é sólido e estático, pois os animadores precisam estar sempre iguais 

e imóveis, já que o processo de stop-motion é feito a partir de inúmeras fotos 

sequenciais que dão vida a narrativa. 

Como em qualquer processo de animação, uma das principais funções do 

animador é dar ao seu personagem, na técnica de stop-motion (Figura 13), os 

personagens, de alguma forma acabam criando vida por serem feitos protótipos, 

bonecos reais de cada personagem (HAHN, 2008) 

 

 
Figura 13 – Foto da produção de “A Noiva Cádaver” 
Fonte: Foto retirada do site Kids Think Design 

Tim Burton, cineasta norte americano, produtor e diretor de “O Estranho Mundo 

de Jack”, primeiro longa-metragem animado a ser produzido pela Walt Disney Studios 

utilizando a técnica de stop-motion, acabou ficando conhecido como um dos maiores 

nomes ao utilizar essa técnica de animação. 
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2.2 A ANIMAÇÃO NO BRASIL 

 

 

O cinema animado começou em 1917 no Brasil, com a primeira exibição de 

um curta animado nacional no cinema, “O Kaiser” feito por Seth, pseudônimo do 

cartunista Álvaro Martins, e infelizmente sua cópia se perdeu com o tempo. O curta 

mais antigo que ainda existe uma cópia é “Macaco feio, Macaco bonito” (Figura 14) 

de Luiz Seel e João Stamato, de 1928. 

 

 
Figura 14 – Cena “Macaco Feio Macaco Bonito” 
Fonte: Filme “Macaco Feio Macaco Bonito 

O primeiro longa brasileiro produzido foi de Anélio Latini Filho, em 1953, com 

“Sinfonia Amazônica” (Figura 15), todo em preto e branco, levando cinco anos para 

ser produzido.  
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Figura 15 – Cena de “Sinfonia Amazônica” 
Fonte: Filme “Sinfonia Amazônica” 

  Já o primeiro filme animado colorido veio em 1972, “Piconzé” (Figura 16), de 

Ypê Nakashima,(100 ANOS DA ANIMAÇÃO BRASILEIRA, ANIMA MUNDI,2017) 

 

 
Figura 16 – Cena e cartaz do filme “Piconzé” 
Fonte: Filme “Piconzé” 

Um dos maiores nomes da indústria animada no Brasil é Maurício de Souza, 

conhecido principalmente através de suas histórias em quadrinhos. Com o passar dos 

anos querendo se adaptar ao mercado, Mauricio de Souza produziu a série animada 
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para tv e também os longas-metragens da Turma da Mônica, com o filme “Uma 

aventura no tempo” (Figura 17) popularizando essa arte no país. 

 

 
Figura 17 – Cartaz do filme “Uma aventura no tempo” 
Fonte: Filme “Uma aventura no tempo” 

Outro nome responsável pelo crescimento da animação nacional é Walbercy 

Ribas. Presente no mercado dos longas-metragens animados há mais de trinta anos, 

Walbercy, é o fundador e diretor da Startanima, estúdio de animação brasileiro. 

Conhecido, principalmente por seus curtas publicitários, sua maior ascensão na 

indústria da animação foi com seu primeiro longa, em 2001, “O Grilo Feliz” (Figura 18), 

que levou cerca de quinze anos para ser finalizado, obtendo reconhecimento nacional 

e internacional, juntamente com o prêmio de Melhor longa de temática ambientalista 

em 2002.  

A Startanima produziu três longas animados, sendo eles: “O Grilo Feliz”, 2001, 

“O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes”, 2009, e último, lançado esse ano, “Lino – Uma 

aventura de sete vidas” (Figura 19), 2017 (PROJETOS, STARTANIMA, 2017). 
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Figura 18 – Cena de “O Grilo Feliz” e cartaz “O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes” 
Fonte: Filmes “O Grilo Feliz” e “O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes” 
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Figura 19 – Cena de “Lino – Uma aventura em sete vidas” 
Fonte: Filme “Lino – Uma aventura de sete vidas” 

A animação no Brasil vem crescendo com o decorrer do tempo, porém tem 

muito ainda o que caminhar. O longa “O Menino e o Mundo” de Alê Abreu, que é o 

objeto deste trabalho, foi uma importante ascensão do cinema brasileiro até os dias 

de hoje. O filme demorou três anos para ser finalizado, sua animação é toda em 2D 

(como na Figura 20), com traços e desenhos que rementem à ingenuidade do universo 

da criança e cores que complementam a narrativa de uma forma única. 

 

 
Figura 20 – O Menino e o Mundo imaginário 
Fonte: Filme “ O Menino e o Mundo” 
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A fama, merecida, desse longa acarretou mais olhares para o mercado da 

animação nacional, surgindo assim mais oportunidades para este meio. Atualmente, 

em meio a super produções digitais hollywoodianas, o que se tem de maior referência 

do mundo animado, como Pixar e Disney, já citados, é também o que se tem mais 

fácil acesso e acaba por moldar muitas visões e pensamentos na sociedade. “O 

Menino e o Mundo” abre portas para um universo mais simples, criativo, sem tantos 

clichês e de ótimas surpresas. 

 

 

2.3 O MENINO E O MUNDO 

 

 

“O Menino e o Mundo”, que é o objeto de estudo cromático deste trabalho, foi 

escolhido por uma ser uma animação nacional, já que para se fazer uma análise da 

Simbologia da Cor é necessário entender o meio em que se está inserido, pois o 

significado da cor relaciona-se com o contexto cultural em que está incluso. 

Trata-se da história de um menino, filho, indo em busca do pai, que vai embora 

para trabalhar devido à dificuldades financeiras. Na viagem do filho, ele depara-se 

com uma realidade totalmente distinta da sua vida no interior. Encontra um mundo 

marcado pela tristeza e pobreza, porém a criança não perde sua ingenuidade e 

esperança em encontrar seu pai. “O Menino e o Mundo” traz uma narrativa cheia de 

emoções e fortes críticas sociais. 

 
Figura 21 – O menino 
Fonte: Filme “ O Menino e o Mundo” 

 



36 
 

 

Essas imagens retirados do filme ilustram alguns momentos da narrativa, como 
o menino em sua casa com seus pais antes da partida. 

 

 
Figura 22 – A família 
Fonte: Filme “ O Menino e o Mundo” 

Estão presentes também as ilustrações de algumas critícas sociais e 

ecológicas, como o desmatamento da figura abaixo e a poluição ligada à pobreza na 

Figura 24. 

 
Figura 23 – Cena representando o desmatamento 
Fonte: Filme “ O Menino e o Mundo” 
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Figura 24 – Cena representando o lixo e a pobreza 
Fonte: Filme “ O Menino e o Mundo” 

Na Figura 25 se pode observar o menino em sua fase mais velha de volta à sua antiga  

casa, que se encontra abandonada. E na imagem seguinte está uma das cenas finais 

da animação, com o retorno do menino para o campo, com a sensação de missão 

cumprida e nostalgia de sua infância. 

 
Figura 25 – O menino em sua versão velha em sua antiga casa 
Fonte: Filme “ O Menino e o Mundo” 
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Figura 26 – O menino em sua versão velha de volta ao campo 
Fonte: Filme “ O Menino e o Mundo” 

A animação apresenta uma narrativa não linear, pois permeia de forma livre no 

tempo e o que mantém a coerência é a cor, fazendo com que o espectador não se 

perca conforme a narrativa vai se construindo. 

Rabiscos coloridos de lápis de cor e giz de cera dão forma à essa animação. 

Colagens e aquarela estão presentes também para dar vida à história de um menino 

que conhece o mundo.  

No Brasil, contudo, não obteve o mesmo sucesso que recebeu 

internacionalmente. Recebido na imprensa estrangeira com ótimas críticas e 

ganhando, inclusive, uma indicação ao Oscar de melhor longa animado em 2016, 

estando presente na cerimônia de entrega dos prêmios Alê Abreu e Priscilla Kellen, e 

começou a ter mais destaque em solo nacional. 

Ficha Técnica: 

Título O Menino e Mundo 

Ano produção 2013 

Dirigido por Alê Abreu 

Estreia 4 de Outubro de 2013 (Brasil) 

Duração 80 minutos 

Classificação Livre 

Gênero Animação Nacional 

Países de origem Brasil 

Roteiro Alê Abreu 

Produção Fernanda Carvalho e Tita Tessler por Filme de Papel 

Distribuidora Espaço Filmes 
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Alê Abreu, produtor e diretor do filme, levou três anos para completar seu 

trabalho, custando apenas 2 milhões de reais, um orçamento baixo comparado com 

produções da Pixar, que chegam a custar 170 milhões de dólares, obtendo um 

resultado mais satisfatório do que o esperado, devido à falta de recursos para sua 

produção, divulgação e o baixo rendimento nas bilheterias de cinema brasileiro 

(COUTO,2016).  

A animação, que não possui falas, mas apenas uma trilha sonora que 

acompanha as cores e formas em que a narrativa vai se construindo. O filme pode ser 

separado em três fases, a fase da infância do menino, a fase mais velha, já adulta do 

menino a fase jovem do menino, entre o fim de sua infância e até chegar a sua fase 

mais idosa. A mudança de cor acompanha essa transição, no interior, onde o menino 

vive, as cores são mais fortes e vibrantes, com traços mais livres. Quando migra-se 

para a segunda fase, em que o menino sai em busca do pai, as colagens começam a 

aparecer e tons mais escuros e neutros, como marrom junto com o laranja e preto e 

cinza, surgem também, mostrando a melancolia e ao mesmo tempo um conforto que 

o filme apresenta. Na última parte, nota-se a junção das duas primeiras fases, 

encerrando a narrativa de forma extraordinária.  

Na figura 27 está o título do filme e que também inicia a animação. 

 

 
Figura 27 – Título O menino e o Mundo 
Fonte: “ O Menino e o Mundo” 

Na imagem seguinte uma cena (Figura 28) da primeira fase, a infância do 

menino com o pai ainda presente. 
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Figura 28 – O menino e o pai – primeira fase 
Fonte: “ O Menino e o Mundo” 

Na próxima figura (Figura 29) da segunda fase, em que o menino está com 

sua versão mais velha. 

 

 
Figura 29 – O menino e o velho – segunda fase 
Fonte: “ O Menino e o Mundo” 

 

 

 



41 
 

 

E em seguida da segunda e por fim, da terceira fase do longa animado, onde 

vê-se o menino com sua versão adulta, porém mais jovem (Figura 30). 

 

 
Figura 30– O menino e o moço na estrada, terceira fase 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo” 

Esse filme é analisado no próximo capítulo, onde outras imagens e informações 

são necessárias. 
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2.4 TEORIA DA COR: PRINCIPAIS CONCEITOS PARA ANÁLISE CROMÁTICA 

 

 

Nesta seção discorrer-se-á sobre Teoria da Cor, com ênfase em definições de 

conceitos como Cor, Cor-Pigmento, Cor luz e percepção cromática. O objetivo destes 

itens é a explicação dos Esquemas de Combinações de Cores e Simbologia da Cor, 

pois esses conceitos servirão parâmetros de análise cromática do filme “O Menino e 

Mundo”. 

 

 

2.4.1 Cor 

 

 

Segundo Silveira (2015), a cor não tem existência material. Ela é apenas uma 

sensação provocada por certas organizações nervosas sobre a ação da luz. 

Por isso, a percepção da cor depende de dois elementos: a luz incidente, que 

será o estímulo, e os olhos para receber este estímulo e interpretá-lo fisiologicamente. 

Estes estímulos são divididos em cor-luz e cor-pigmento. 

Os raios luminosos chegam até a retina dos olhos e estimulam os nervos 

óticos que se ligam ao cérebro. 

 Cada cor possui um comprimento de onda diferente, que é capaz de chegar 

aos órgãos visuais, e cada uma delas podem ser absorvidas ou refletidas de corpos 

iluminados.  

 

 

2.4.2 Cores Pigmento  

 

 

A cor pigmento é a cor refletida por um objeto, sendo assim, a cor que o olho 

humano reconhece. As cores pigmento são divididas em cores-pigmento 

transparentes e cores-pigmento opacas podem ser encontradas em algo que exija um 

transparência em retículas, como fotografias, filmes e pintura em aquarela, sua tríade 

primária é constituída pelo magenta, ciano e amarelo (Figura 25) (PEDROSA, 2003). 
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Cada estímulo para que a percepção da cor aconteça pode ser dividido, 

restando o que se chama de cores primárias, as cores essenciais. 

  

 
Figura 31 – Tríade Primária Cor Pigmento - Transparente 
Fonte: com base em Silveira (2015) 

Diferentemente das cores pigmento opacas, que foram construídas 

culturalmente, pois eram as subtâncias que principalmente artistas usavam, como as 

cores das tintas, tendo o vermelho,  azul e amarelo como suas cores primárias (Figura 

32). 

 

 
Figura 32 – Tríade Primária Cor Pigmento - Opaca 
Fonte: com base em Silveira (2015) 

Já a cor luz é toda cor formada pela emissão direta da luz, sendo encontrada 

nos objetos que emitem luz, como a televisão e monitores. Sua tríade primária é 
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formada pelo vermelho, verde e azul (Figura 33), o conhecido modo RGB (PEDROSA, 

2003). 

 

 
Figura 33 – Tríade Primária Cor Luz 
Fonte: com base em Silveira (2015) 

É de grande importância que se leve em consideração também o significado e 

a relevância de quando se analisa uma cor única ou quando a mesma está inserida 

em algum esquema cromático. 

Os Círculos Cromáticos são formados a partir das tríades primárias, tanto das 

cores-pigmento quanto das cores-luz. A junção dessas tríades resultam nas cores 

secundárias e terciárias (SILVEIRA, 2015). 

A organização do Círculo Cromático auxilia na geração dos Esquemas de 

Combinações de Cores, é a partir da formação dele que esses Esquemas são 

identificados. 

Existem três formações distintas do Círculo Cromático para a geração dos 

Esquemas de Combinações de Cores, sendo elas baseadas nas cores-pigmeto 

opacas, cores-pigmentos transparentes e cor-luz (SILVEIRA, 2015) 
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2.4.3 Percepção da Cor 

 

 

As cores causam efeitos em nossos olhos, e que mudam de acordo com o 

tempo, pois ocorrem mudanças fisiológicas no olho do ser humano conforme à idade. 

Segundo Silveira (2015), existem algumas teorias que explicam a visão 

humana sobre as coisas, porém duas se sobressaem: a teoria desenvolvida por 

Thomas Young e Herman von Helmholtz, conhecida como Teoria Young-Helmholtz, e 

a segunda desenvolvida por Edwin Land, identificada como Teoria Retinex. 

Segunda Silveira (2015), Teoria de Young-Hemholtz: essa teoria foi elaborada 

através dos testes de sobreposição de luzes que seria a geradora de todas as demais 

cores que as pessoas são capazes de distinguir. Os estímulos visuais passariam por 

três nervos cerebrais distintos que transportariam o vermelho o verde e o azul ou 

violeta, possuindo três espécies de cones sensíveis à luz. 

Portanto, essa teoria descreve que a partir dos experimentos com a 

sobreposição de luzes coloridas, existem três espécies de receptores sensíveis a luz 

e que reagem ao vermelho, verde e ao azul ou violeta, e que permite a visão de todas 

as cores vindas das misturas sinais dos três sistemas (SILVEIRA, 2015). 

Segunda Silveira (2015), Teoria de Hering: defende a existência de três 

variedades de cones que possuem dupla ação na composição das cores.  

O processo de visualização desses ocorreria com a análise visual feita por 

elementos de cores opostas (verde e vermelho, azul e amarelo, preto e branco) que 

no processo de transmissão das informações visuais pela retina e pelo tálamo faz com 

que alguns neurônios se liguem devido a uma das cores e se desliguem devido a 

outra, determinando assim, que a visão cromática é mais complexa que a mistura do 

estímulos vindos dos cones (SILVEIRA, 2015). 
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2.4.4 Esquemas de Combinações de Cores 

 

 

Os Esquemas de Combinações de Cores, com base em SILVEIRA (2015), 

são divididos em Esquemas de Combinações de Cores de Consenso e Esquemas de 

Combinações de Cores de Equilíbrio. Dentro dos Esquemas de Combinações de 

Cores de Consenso encontra-se o Esquema Acromático, Neutro, Monocromático e 

Análogas (Figura 34). Tendo como finalidade diminuir os contrastes, sugerindo paletas 

harmônicas, porém sem grandes novidades. 

Explicando os Esquemas, começando com o Acromático é uma paleta 

formada com cores que estão fora do círculo cromático, como preto e o branco.  

O Neutro, também é formado por uma paleta de cores que estão fora do 

círculo cromático, e é constituído pelos castanhos. No Esquema Monocromático tem-

se paletas formadas pela escolha de uma cor do círculo e onde se adiciona o branco, 

cinza ou preto à uma cor selecionada com a finalidade de criar diversos a partir de 

uma única cor. As Análogas são cores de três à sete, sequenciais no círculo. 
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Figura 34 – Esquemas de Combinações de Cores de Consenso 
Fonte: com base em Silveira (2015) 
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Já os Esquemas de Combinações de Cores de Equilíbrio, são baseados nos 

contrastes do círculo cromático, exercendo a função de acentuar esses contrastes, 

porém, de uma forma que traga equilíbrio, voltado para o conforto visual. Os 

Esquemas encontrados são os de Diádicas Complementares, Diádicas de Tons – 

Rompidos, Triádicas Assonantes, Complementares Divididas, Quatro Cores e Seis 

Cores (Figura 35). 

 

As Diádicas Complementares são cores opostas no círculo, (como o amarelo 

e azul violetado, por exemplo), as Diádicas de Tons-Rompidos são cores 

complementares, contudo, com uma junção em diferentes quantidades dessas cores. 

Passando para as Triádicas Assonantes, que são formadas a partir de um triângulo 

equilátero, podendo haver a combinação entre as cores primárias, secundárias e 

terciárias, já as Complementares divididas são duas cores complementares e duas 

cores vizinhas a uma das cores escolhidas. No Esquema de Quatro Cores, se 

encontram dois pares de cores espaçadas igualmente no círculo, formando um 

retângulo ou quadrado, e por último o Esquema de Seis Cores, sendo um hexágono 

de cores, permitindo apenas 2 combinações. 
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Figura 35 – Esquemas de Combinações de Cores de Equilíbrio 
Fonte: com base em Silveira (2015) 
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2.4.5 Simbologia da Cor 

 

 

Para se falar sobre a simbologia das cores e dos esquemas identificados levar-

se-á em consideração a visão de John Gage e Pastoreau das escolhas de cores feitas 

de acordo com uma cultura específica. 

Por exemplo, supondo que esse longa metragem fosse originalmente de uma 

outra cultura que não fosse brasileira, provavelmente teria se identificado outras cores 

e Esquemas de Combinações de Cores escolhidos, podendo até serem usadas cores 

similares, porém com finalidades diferentes.  

 A cor é considerada algo puramente cultural, sendo que cada cultura vai defini-

la de uma maneira, de acordo com a sociedade, lugar e época em que ela se encontra. 

Não se pode dizer que a simbologia e a natureza da cor é universal, pode-se discutir 

apenas sobre sua origem antropológica, e não física ou simbólica, já que a construção 

simbólica da cor está diretamente relacionada com o ambiente e cultura que a própria 

está inserida, por isso, não é possível a existência de um significado universal para a 

cor, como explica (PASTOREAU, 1997). 

 

(…) a cor é um fenómeno cultural, estritamente cultural, que se vive 

e define diferentemente segundo as épocas, as sociedades, as civilizações. 

Não há nada de universal na cor, nem na sua natureza, nem na sua 

percepção. Por isso mesmo, não acredito de todo na possibilidade de um 

discurso científico unívoco sobre a cor, unicamente fundado nas leis da física, 

da química e da matemática. (…) O único discurso possível sobre a cor é de 

natureza antropológica.” (PASTOREAU,1997, pg 15) 
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3 METODOLOGIA E ANÁLISE 

 

 

A metodologia de análise escolhida se fundamenta em Manuela Penafria 

(2009), onde ela explica que não há uma metodologia própria para fazer a análise de 

um filme, então o melhor caminho a se seguir é decompondo o filme e a partir disso 

relacionar e interpretar as ligações entre esses elementos encontrados na 

fragmentação do filme (PENAFRIA, 2009). 

 

Analisar um filme é sinónimo de decompor esse mesmo filme. E 
embora não exista uma metodologia universalmente aceite para se proceder 
à análise de um filme (Cf. Aumont, 1999) é comum aceitar que analisar 
implica duas etapas importantes: em primeiro lugar decompor, ou seja, 
descrever e, em seguida, estabelecer e compreender as relações entre esses 
elementos decompostos, ou seja, interpretar (Cf. Vanoye, 1994). A 
decomposição recorre pois a conceitos relativos à imagem (fazer uma 
descrição plástica dos planos no que diz respeito ao enquadramento, 
composição, ângulo,...) ao som (por exemplo, off e in) e à estrutura do filme 
(planos, cenas, sequências). O objectivo da Análise é, então, o de 
explicar/esclarecer o funcionamento de um determinado filme e propor-lhe 
uma interpretação. (PENAFRIA, 2009, p. 1). 

 

Segundo Penafria (2009) existem dois caminhos a serem seguidos, a análise 

interna ou a externa, no caso deste projeto foi utilizado a análise externa, que 

“considera o filme como o resultado de um conjunto de relações e constrangimentos 

nos quais decorreu a sua produção e realização, como sejam o seu contexto social, 

cultural, político, económico, estético e tecnológico” (PENAFRIA, 2009, p. 7). 

Após a decomposição do filme ter sido feita, pega-se os elementos identificados 

e cria-se a história novamente a partir da ligação entre esses elementos, não com a 

intenção de criar uma nova história, mas sim identificar a frequência e relação com 

que esses elementos aparecem e são utilizados no filme, como exemplifica a imagem 

abaixo (Figura 36): 
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Figura 36 – Imagem dos passos a seguir da metodologia de análise do filme 
Fonte: com base em Penafria (2009) 

Além da análise interna e externa, existe também, outras quatro formas de 

interpretar e analisar o que foi gerado da decomposição do filme, sendo elas: Análise 

Textual, Análise de Conteúdo, Análise Poética e Análise de Imagem e Som. 

Análise textual: esse tipo de análise considera o filme como um texto, e sua 

decomposição está diretamente ligada com sua estrutura, dividindo-o em segmentos, 

como se fosse analisar um texto por sua estruturação. Nesse caso, ignora-se a parte 

visual do longa e a interpretação vem de forma perceptiva, como se o filme ainda fosse 

um roteiro e não tivesse saído do papel (PENAFRIA, 2009, p. 5). 

Análise de conteúdo: a análise de conteúdo leva em conta sobre do que se trata 

o filme, qual o seu tema, os assuntos que são ou foram discutidos. E a partir da 

decomposição do filme, cria-se um resumo da história e a interpretação é decorrente 

do que aquele produto se trata, qual o seu foco e se esse objetivo de retratar tal 

assunto foi atingido (PENAFRIA, 2009, p. 6). 

Análise Poética: essa análise entende o filme como uma mensagem para o 

exterior, buscando o que aquilo pode causar, quais serão os efeitos para o público? 

Essa forma de analisar está relacionada diretamente com as sensações que o 

telespectador teve ao assistir tal filme. É levando em consideração os efeitos, 

emoções que o longa pode ter causado em quem o assistiu, depois faz-se um análise 

do que foi relevante na hora de sua produção, como o meio social e cultural em que 
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está, e toda sua composição e os efeitos que causou, como trilha sonora, 

posicionamento da câmera, fotografia e entre outros (PENAFRIA, 2009, p. 6). 

Análise de imagem e som: essa última forma de analisar um filme, entende o 

próprio como um meio de expressão. Esse tipo de análise pode ser classificada como 

especificamente cinematográfica, pois discorre como tópicos únicos do espaço fílmico 

(PENAFRIA, 2009, p. 7). 

 

 
Figura 37 – Imagem com os quatro tipos de análise 
Fonte: base em Penafria (2009) 

 

           Na metodologia de análise deste trabalho, foi aplicada análise poética, levando 

em consideração o que a animação causou no espectador. 

Já, dentro da Teoria da Cor utilizar-se-á dois parâmetros em especial, 

Esquemas de Combinações de Cores e Simbologia da Cor que foram adotados como 

a metodologia à ser seguida na análise das cores retiradas a partir da decomposição 

do longa em vários fragmentos que depois de uma filtragem resultou em uma divisão 

de três partes. O primeiro eixo teórico Esquemas de Combinações de Cores é dito 

que “Os Esquemas de Combinações de Cores são formas de manipular o Círculo 

Cromático, encontrando possíveis paletas para a aplicação das cores em projetos” 

(SILVEIRA, 2015, p. 123). 
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Agora, é dito que para a Simbologia da Cor se deve atentar para três 

momentos, sua construção cultural, sua materialização dos significados e seus efeitos 

psicológicos (SILVEIRA, 2015, p. 119). 

 
“Para se estudar a construção simbólica da cor e seus efeitos 

perceptivos, se deve atentar para três momentos, sendo estes a construção 
cultural e simbólica social e coletiva, a materialização dos significados em 
dicionários da cor, e, por fim, os efeitos psicológicos dest  a construção, ou 
seja, como a cor afeta o humor do ser humano”. (SILVEIRA, 2015, p. 119). 

 

 
Figura 38 – Fluxograma dos dois parâmetros de Teoria da Cor 
Fonte: Base em Silveira (2015) 

 
Figura 39 – Linha do tempo da metodologia de análise 
Fonte: Autoria própria, com base em Penafria (2009) e Silveira (2015) 

 

Para isso é necessário entender primeiro o que é cultura, e principalmente em 

qual nicho social ela está inserida, pois não se pode padronizar uma única cultura.  

A definição de cultura, sociologicamente falando, é tudo o que resulta da 

criação humana. Como costumes, leis, crenças, que são adquiridos a partir do 

convívio humano. Não existindo uma cultura superior ou inferior a outra, apenas 

culturas distintas. 

Para Émile Durkheim (1895), sociólogo francês, a cultura pode ser baseada 

no que ele chama de fato social, um modo explicar como se pode ser condicionado a 
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fazer e acreditar em coisas por uma coerção social, pela exterioridade, que são 

padrões de cultura exteriores à nossa vontade, consciência e por sim a generalidade, 

fatos que existem para a massa e não a um único indivíduo. 

Já em relação a cor inserida na cultura, Gage (1999) argumenta que para 

achar uma razão para a simbologia de tal tem-se que analisar o meio em que está 

inserida para se entender o que se leva à fazer tais escolhas, e como Durkheim, Gage 

acredita que os indivíduos condicionados a fazer essa seleção de acordo com o 

ambiente em que vivem ou estão acostumados, podendo se dizer que isso seria 

definido com nossa cultura. 

Para começar a entender o significado das cores, é necessário entender e 

conhecer a história primeiro, já que existem diversas variações de teorias. Cientistas 

e estudiosos sempre tentam achar razões e explicações lógicas para a existência e 

harmonia das cores. Sendo que nenhuma teoria ou simbologia é universal, e sim 

conforme círculo social que está incorporado (GAGE, 1999). 

Todas as cores e contrastes são subjetivos, a escolha é uma percepção 

intuitiva. 

A única maneira de discutir sobre a cor é na sua natureza antropológica, não 

é possível discutir sua origem física, científica ou simbólica e cultural, pois a cor é 

classificada como um fenômeno cultural, relacionada sempre om o ambiente, época 

e civilização em que está inserida (PASTOREAU, 1997). 

A cor afeta emocionalmente um indivíduo, desde sua percepção até a 

sensação que irá causar, levando sempre em consideração também quando uma cor 

está sozinha, ou quando está inserida em um ambiente ou em um esquema cromático, 

isso afeta todas as sensações que a cor pode causar em um indivíduo. Já que os 

significados da cor foram construídos coletivamente e socialmente, criando assim uma 

materialização da cor (PASTOREAU, 1997) 
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Figura 40– Imagem mostrando a relação de cor e cultura 
Fonte: Com base em Gage (1999) e Pastoreau (1997) 

 

 
Assim, se define os métodos de análise do filme e das cores escolhidos como 

base de estudo e pesquisa do trabalho. 
 
 
 

3.2 ANÁLISE 

 

 

Foram escolhidos dois parâmetros dentro da Teoria da Cor: Esquemas de 

Combinações de Cores e Simbologia para serem aplicados no projeto. 

Antes de tudo, porém, há a etapa da análise fílmica baseado em Penafria 

(2009), onde a animação foi decomposta de acordo com as cores e os Esquemas de 

Combinações de Cores identificados ao longo do filme, havendo uma separação em 

elementos provenientes da decomposição em várias cenas. Assim, foi possível 

relacionar esses elementos e assim criar uma interpretação para a análise. 

Agora, já nos seguimentos escolhidos, foi iniciado com os Esquemas de 

Combinações de Cores. Aqui é onde há o contato com o círculo cromático, e há  a 

tentativa de  inserir a cor desejada no círculo cromático e considerar sua posição nos 

Esquemas de Combinações de Cores, com opção de um ou mais esquemas, 
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considerando que as cores foram elencadas de acordo com a divisão que foi feita das 

fases do filme de acordo com sua paleta. 

No próximo seguimento de estudo, ocorre a análise da Simbologia da Cor. 

Esta deve ser considerada no período da escolha da cor e dos Esquemas de Cores 

que foram utilizados. Levando sempre em conta seus três elementos de estruturação, 

sendo eles: Construção coletiva cultural simbólica das cores, sua materialização e os 

efeitos psicológicos de acordo com o senso cultural comum (Silveira, 2015). Tendo 

como base um trabalho nacional foi feita uma análise de acordo com a cultura 

brasileira e sua representatividade. 

Assim, no longa-metragem animado presente no projeto, seus desenhos 

remetem à folhas de papel em branco desenhadas com giz de cera e lápis de cor 

(Figura 41) e algumas outras cenas, já em outra fase do filme, são usadas colagens e 

traços mais fortes (Figura 42), com isso existe um campo vasto para se aplicar a etapa 

de análise de cores. 

 
Figura 41 –  O Menino e o círculo colorido 
Fonte: Filme “ O Menino e o Mundo”, 2013 
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Figura 42 –  O Menino jovem na cidade 
Fonte: Filme “ O Menino e o Mundo”, 2013 

 

 

3.2.1 Divisão da Animação 

 

 

Uma vez que nosso elemento de estudo trata de uma animação brasileira, no 

qual é levado em consideração a simbologia da cor que conhecemos inserida no 

cenário nacional. 

Para elencar os Esquemas de Combinações de Cores mais utilizados no 

longa, desmembrou-se sua 1 hora e 20 minutos para perceber os esquemas que 

estavam sendo usados e assim alcançar um maior aprofundamento na narrativa. 

Conforme já foi dito, no item 3.2 de Cores pigmento transparente, os 

esquemas foram feitos e analisados de acordo com as cores pigmento transparente. 

Nota-se que a base do filme é a tríade primária, sendo o magenta, ciano e amarelo, 

dado que a história é contada pelos olhos de uma criança, e geralmente esse 

esquema é mais utilizado quando está conectado com o universo infantil. 

“O Menino e Mundo” foi divido em três partes para executar a análise, de 

acordo com a metodologia de decomposição de um filme de Penafria, feito assim uma 

filtragem de todas as cenas decompostas e interligando e relacionando-as para criar 

uma análise e interpretação para a narrativa. 



59 
 

 

Cada divisão foi feita seguindo a evolução da história e notando a frequência 

dos esquemas adotados. 

A primeira parte (Figura 43) se passa principalmente na vida do menino ainda 

na zona rural, onde sua família ainda se encontra completa, com seus pais 

trabalhando no campo e o menino brincando com seu mundo imaginário. Até que o 

pai do menino vai embora para a cidade para trabalhar e se percebe a confusão e a 

falta de entendimento do que está acontecendo na cabeça do menino, que acha que 

seu pai vai voltar a qualquer momento. O menino começa a ter sonhos e ilusões 

frequentes de que seu pai voltou para casa, e os três encontram-se juntos novamente. 

E cenas com seu pai tocando flauta para ele as notas musicais começam a tomar 

forma, e o menino intuitivamente segue essas notas e as guarda em uma latinha e 

considera isso como se fosse um pedaço de seu pai, e a felicidade que ele estava 

sentindo naquele momento e a enterra. 

Depois de tanta angústia o menino decide então ir procurar seu pai. 
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Figura 43 – Sequência de cenas da primeira fase do filme 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo” 

 

Já o segundo fragmento se resume na ida para a cidade grande, onde o 

menino deixa sua mãe no campo para ir em busca de seu pai, que foi embora para 

trabalhar. Nesta parte o menino encontra sua versão mais velha, já cansada e 

acomodada, trabalhando para se sustentar. Sua versão mais velha já não tem mais 

tanta força no trabalho e está entregue à rotina e banalidade de seu dia a dia. Lá o 

menino vê pela primeira vez um ambiente de trabalho abusivo regido por patrões 

abusivos. Na volta do trabalho o menino se perde da sua versão mais velha e se 

encontra sozinho na estrada, onde encontra sua versão mais velha, porém mais jovem 

que a outra e começa a segui-lo.  

Junto com sua versão mais jovem o menino se encontra vivendo na cidade e 

entra em contato com a movimentação e agitação do mundo urbano, e não conhece 
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apenas sua parte superficial, mas sim também a social e a grande diferença que 

habita, como, por exemplo, essa sua versão com que está agora mora em uma favela 

(Figura 44). 

  
Figura 44 – Sequência de cenas da segunda fase do filme 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo” 

No último segmento, o menino já se encontra no meio urbano há algum tempo, 

e é notável sua frustração em não encontrar seu pai e as críticas sociais do filme se 

intensificam, como exploração no trabalho, grande diferença de nível social e 

econômico, violência, poluição, desmatamento e entre outros. Na cidade é onde o 

menino passa a conhecer a televisão, propagandas e outros meios de comunicação. 

Porém sua versão adulta se encontra ainda apegada a nostalgia de seu 

passado, como na cena em que ele aparece tecendo um xale com as cores e formas 

que existiam no seu mundo imaginário de quando era criança. Outro exemplo do 

apego à sua infância ainda, é o trabalho que ele faz com vários objetos que 

transformam-se em instrumentos e ao tocá-los, vestindo seu xale também, as notas 

musicais tomam forma e cor e saem flutuando, entende-se que esse momento para o 
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menino adulto se trata de um refúgio de quando era feliz em sua infância e transforma-

se em um escape temporário de sua realidade cotidiana atual. 

Após isso, percebe-se de fato que a revolução industrial tomou conta da 

cidade, e tudo baseia-se em mão de obra barata, produção, falta de preocupação 

ecológica, desmatamento, geração de lixo e luta de classes que terminam e violência. 

Nessa parte as pessoas que ainda lutam contra esse regime são 

representadas por cores e uma ave colorida, e o classe elitista regida pelos donos das 

industrias são representados pelo preto e o cinza e uma ave preta. Essas duas aves 

batalham como uma representação da entre esses dois lados, e o menino assiste á 

tudo. 

Depois descobre-se que o filme, na realidade, trata-se de um ciclo, passando 

pelas três fases da vida do menino, pois a criança volta para sua antiga casa, na sua 

versão mais velha, que aparece na segunda fase do filme, para o desfecho da obra e 

lá encontra sua casa e desenterra sua latinha com a notas musicais que havia 

guardado da flauta de seu pai, assim as memórias voltam para confortá-lo e as cores 

e esquemas que iniciam a animação também a fecham. 
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Figura 45 – Sequência de cenas da terceira fase do filme 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo” 

 

  



64 
 

 

3.2.2 Relação dos Esquemas de Combinação de Cores de acordo com recortes 

 

 

Os esquemas encontrados na primeira sessão do filme foram majoritariamente 

a tríade primária, esquema de seis cores e complementares. 

Visto que o trecho inicial do longa é mais colorido e alegre, percebe-se que são 

utilizadas cores mais vivas, sendo iniciado com várias mandalas, que começam na 

tríade primária (Figura 46) e vão migrando para as terciárias (Figura 47) no esquema 

de seis cores. A presença das complementares também é bem recorrente, sempre 

com intenção de intensificar uma situação ou forma e buscar o conforto visual. 

 

 

  
Figura 46 – Cena do filme “O Menino e o Mundo” mostrando o cores complementares 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo” 

 

Os esquemas mencionados, primárias e seis cores, são utilizados em 

ambientes infantis na cultura brasileira, por trazerem maior excitação, alegria, e serem 

mais vivos, e as complementares ajudam à trazer mais conforto visual para quem 

assiste ao longa. 
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Figura 47 – Mandalas da primeira fase do filme 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo” 
 

A sequência das mandalas inicia-se com um pequeno círculo preenchido 
magenta em um fundo branco, representando uma cor da tríade primária (Figura 48). 
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Figura 48 – Ponto magenta da primeira fase do filme 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo” 

Logo em seguida aparece um círculo amarelo, outra cor da tríade primária, 

deixando o ponto magenta centralizado dentro dele (Figura 49). 

 
Figura 49 – Círculo amarelo da primeira fase do filme 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo” 

Depois surgem mais círculos, primeiro um laranja e depois um vermelho, que 
vão se aprofundando na imagem, e cada vez surge uma cor nova (Figura 50). 
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Figura 50 – Círculos laranja e Vermelho 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo” 

As cenas começam a ficar mais rápidas, e vão surgindo formas diferentes 

também, na Figura 51 estão presentes o amarelo, ciano, vermelho, laranja, magenta 

e roxo, em diferentes quantidades. 

 
Figura 51 – Mandalas da primeira fase do filme com cores terciárias 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo” 
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Conforme a imagem vai se aprofundando surge o verde, em uma diferente 

forma, evidenciando o Esquema de seis cores (Figura 52). 

 
Figura 52 – Mandalas da primeira fase do filme com o esquema de seis cores 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo” 

Porém, por mais cores que aparecem, as cores e formas acabam sempre 

voltando para as primárias (Figura 53), evidenciando o magenta, ciano e amarelo 

como base das cores da animação. 

 
Figura 53 – Formas com a tríade primária 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo” 
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Após reforçar a ideia da tríade primária nas cores da animação, aparecem 

outras cores e formas, como o roxo com o amarelo, magenta e ciano, formando um 

novo desenho (Figura 54). 

 
Figura 54 – Mandalas do início filme 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo” 

Fechando a sequência de mandalas, aparece um círculo preenchido com todas 

as cores que estavam presentes nas cenas anteriores, evidenciando o Esquema de 

seis cores e de Triádicas assonantes, com a tríade primária (Figura 55). 

 
Figura 56 – Círculo colorido com as cores primárias e terciárias 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo” 
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No segundo fragmento, constata-se mais a presença dos Esquemas de 

Consenso neutro, análogas e acromáticos, e nos arranjos de equilíbrio, encontramos 

o de seis cores. Nesta segunda parte, pode-se observar ainda um pouco do esquema 

mais vivo de seis cores, já que o menino ainda está migrando do ambiente rural para 

o urbano, feita essa transição, começam a aparecer os esquemas de consenso, 

constam algumas cenas acromáticas e neutras (Figura 56), deixando um pouco de 

lado a vivacidade que o ambiente rural trazia, e mostrando mais uma simplicidade, 

monotonia e falta de alegria nas cenas. 

 
Figura 56 – Cena exemplificando o esquema neutro 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo” 

 Ao mesmo tempo, surgem as análogas (Figura 57), dentro dos arranjos de 

consenso ainda, trazendo um conforto psicológico e visual para o telespectador, e 

acabam exercendo o mesmo papel que o esquema de complementares cumpri na 

primeira parte da animação por buscar o conforto visual. 
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Figura 57 – Cena exemplificando o esquema de análogas 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo” 

 
Figura 58 – Círculo Cromático representado na máquina de tecer  
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo” 
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Há também a presença das cores primárias, porém, utilizadas mais 

esporadicamente, contudo, elas tem a função de lembrar quem está assistindo 

sempre que o mundo é visto a partir dos olhos de um menino (Figura 59), e executam 

muito bem esse papel. 

 

                                                                         
Figura 59 – Portas Coloridas na cidade 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo” 
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Por último, na terceira divisão, continuam com os esquemas de consenso 

neutro e acromáticos (Figura 60) e mudam para os arranjos de equilíbrio de seis cores 

e as primárias para o encerramento do filme, já que esta última parte inicia-se na 

cidade e fecha-se no campo. Nesta parte final, nota-se mais a presença de cores 

escuras, como o cinza e preto, onde encontram-se o arranjos acromáticos e pode-se 

perceber um ambiente mais pesado e triste.  

 
Figura 60 – Cena exemplificando o esquema acromático 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo” 

Contudo, o menino acaba voltando para o campo, lá já voltam a aparecer o 

esquemas de equilíbrio, com a intenção de trazer alegria e até uma tranquilidade para 

o desfecho, no qual, retornam as mesmas cores que iniciam o longa (Figura 61), e 

acabam por reforçar ainda mais a tríade primária das cores pigmento transparentes 

como base e sustentação dessa animação brasileira. 
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Figura 61 – Cena exemplificando as cores primárias 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo 

 

A animação, que remete a todo momento a uma folha em branco onde os 

desenhos e rabiscos vão surgindo, como se fossem desenhados por uma criança, 

começam a tomar forma devido as cores que conduzem a narrativa até o fim, já que 

se trata de um filme sem falas. Assim, encontram um modo de prender a atenção do 

telespectador do início ao fim. 

Nas três fases do longa o magenta, amarelo e ciano aparecem, mesmo que 

não se perceba de imediato, para reforçar a mensagem do filme e sustentar assim o 

propósito da animação ser contada pela visão do menino, (Figura 62).  
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Figura 62 – Janelas coloridas na cidade 
Fonte: Filme “O Menino e o Mundo 

O magenta (HELLER, 2014) é considerada a cor mais positiva de todas, 

transmitindo sempre uma sensibilidade, e que junto com o ciano e o amarelo na tríade 

primária, causam excitamento e alegria, pois são cores geralmente aplicadas em 

ambientes infantis, reforçando a ideia da narrativa ser guiada por uma criança. 

O ciano, ou azul, é cor mais querida de todas, representa o divino, a fidelidade, 

o frio, o amor, o sonho, passando sempre sentimentos bons, sensação de paz e 

tranquilidade, de estar sonhando (PASTOREAU, 1997). 

O amarelo é considerado a cor mais dependente de todas pois sua intensidade 

e significado pode variar muito de acordo com a cor que está acompanhada, sendo 

também a cor que mais permite mescla com as outras cores (HELLER, 2014). O 

amarelo simboliza a energia, alegria e excitação, representa a cor da luz e do calor 

(PASTOREAU, 1997). 

Assim, viu-se que a tríade primária das cores pigmento-transparentes possuem 

seus significados como cores individuais, porém quando juntas em um esquema 

cromático intensificam essas sensações e criando também novos significados, que 

foram transmitidos ao logo da animação que possui tais cores como base do projeto. 

Os desenhos, os quais possuem formas bem especificas, acentuam o uso 

proposital de tais cores e esquemas escolhidos, levando o telespectador a prestar 
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atenção também, nos aspectos de cor e forma. Neste campo, gera um contato com 

as teorias de Kandinsky (1991), que acreditava que deveria haver um ligação 

essencial entre a cor e forma. Por exemplo, na cena em que as notas musicais são 

ilustradas como pequenos círculos, hora em tons de magenta, ciano ou amarelo, 

concluem perfeitamente sua intenção de mostrar o sentimento que o menino tem 

sobre aquilo e que é passado devido as cores elencadas e a forma de representar 

algo abstrato, que não possuí uma forma concreta, já que se trata de notas musicais, 

que tomam cor e forma para mostrar a relevância e a importância que aquele momento 

causa no menino (Figura 63). 

 

 
Figura 63 – Imagem evidenciando as notas musicais 
Fonte: Filme “ O Menino e o Mundo” 

Todas suas três partes são bem definidas com a sensação que pretendem 

trazer para o espectador, havendo sempre traços de ingenuidade, alegria, excitação, 

tristeza e tranquilidade ao decorrer da história.  

Embora seja um filme majoritariamente colorido, os instantes em que há uma 

predominância de branco, cor ou a não cor para alguns nas cores luz, segundo Heller 

(2014, p. 155), o branco pode significar o vazio, uma ausência de sentimentos, já que 

os momentos que isso ocorre no longa são principalmente nas transições de cenas 

para um novo ambiente, que resulta no desconhecido, pois não se sabe o que vem 

em seguida, além do mais, acaba por incitar uma curiosidade do que pode acontecer 

depois agregada com a leveza que a cor transmite. O branco pode ter outros 



77 
 

 

significados também, visto como a cor da pureza, da simplicidade, da paz e da 

sabedoria (PASTOREAU, 1997) 

Em contrapartida, o preto traz à tona o mesmo questionamento de cor e não 

cor, sendo identificado também, como uma cor sem cor. Nas passagens em que existe 

uma dominância do preto e cinza, sobretudo na terceira fase do filme, que se 

classificou nos esquemas acromáticos também, a animação tem a intenção de passar 

que tudo que havia de positivo no filme, torna-se negativo em relação às emoções 

(Figura 64), quando o menino está no cenário urbano e se encontra no meio de 

conflitos e diferenças sociais, poluição e violência, automaticamente se identifica o 

êxodo rural, e revolução industrial e toda essa mensagem ligada à uma forte crítica  

social que “O Menino e Mundo” traz consigo através de rabiscos coloridos em  uma 

folha em branco. 

O preto é considerado a cor da morte, da escuridão, da tristeza e causa a 

sensação de medo, solidão e perda (PASTOREAU, 1997). E como foi dito, o preto é 

usado nesses momentos de conflitos na animação, como uma representação da 

violência e negatividade, transmitindo essa sensação para o telespectador. 

 

 

 

Figura 64 – Pássaro Preto que representa guerra 
Fonte: Filme “ O Menino e o Mundo” 

 

Seguindo o pensamento dos Esquemas de Consenso Neutros, na segunda e 

terceira parte do filme se percebe o uso frequente de ambientes totalmente marrons 

e alaranjados, (Figuras 65 e 66).  



78 
 

 

 
Figura 65 – Menino na casa, segunda fase 
Fonte: Filme “ O Menino e o Mundo” 

 

 

 

Figura 66 – Paleta retirada da cena 
Fonte: Filme “ O Menino e o Mundo” 

 

O Esquema de Combinações de Cores Neutras pode trazer uma sensação de 

monotonia (SILVEIRA, 2015 p. 126), e de acordo com a fase que é usado no filme, 

essa sensação de cansaço e monotonia anda lado a lado com a narrativa na segunda 

parte da animação, como é mostrado na sequência de imagens a seguir retirado de 

uma cena de dois minutos que iniciam a segunda fase do filme, e foi dividida em vários 

quadros onde se identificou as cores e o esquema de cores neutras (Figura 67). 
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Figura 67 – Sequência de cenas exemplificando o esquema neutro 
Fonte: Filme “ O Menino e o Mundo” 

 

 



80 
 

 

 

Uma vez que se conhece o menino “velho” e compreende-se o meio em que 

ele está vivendo, leva-se a ter uma mistura de emoções, desagradável e 

aconchegante ao mesmo tempo, pois é perceptivo que ele não tem uma boa condição 

financeira e uma excelente qualidade de vida, porém as cores no ambiente trazem 

uma sensação de conforto, calma e comodidade. É esta a sensação que o marrom e 

o laranja carregam quando juntos na animação (Figura 68). 

O laranja é a intensificação do amarelo, a combinação de luz e calor, já que 

se encontra como um meio termo entre o amarelo e o vermelho. A cor é considerada 

agradável para ambientes também, a mesma pode transmitir uma sensação de 

aconchego, pois é o laranja clareia e aquece as sensações. Porém, quando misturado 

com o marrom perde um pouco sua força e se mescla com as sensações que o 

marrom pode transmitir (HELLER, 2014, p. 187) 

 

 
Figura 68 – Menino mais velho em sua casa, segunda parte 
Fonte:  Filme “ O Menino e o Mundo” 

O marrom, segundo Heller (2014, p. 253), não é uma cor, e sim, a mistura de 

todas as cores, contudo, no sentido psicológico ele é classificado como uma cor. 

Portanto, possui sua própria simbologia. No longa ele traz a sensação de velho. 

Todavia, existe uma parcela de segurança e aconchego (Figura 70), que é a condição 

na qual a terceira fase da vida do menino se localiza.  Assim, condiciona-se a ter um 

sentimento agradável sobre a cena e como a vida do menino foi conduzida até seu 

final, tudo devido a mescla do laranja com o marrom e também do uso do esquema 

neutro dos arranjos cromáticos de consenso. 
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Figura 70 – Menino em sua casa na segunda fase 
Fonte:  Filme “ O Menino e o Mundo” 

Com isso, pode-se perceber a importância das cores escolhidas para um 

projeto, pois carregam consigo uma simbologia que, dependendo da cultura em que 

está inserida, é capaz de gerar diferentes significados e reações e reforça a ideia que 

tais cores e Esquemas de Combinações de Cores não são escolhidos aleatoriamente 

para um projeto. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Ao analisar as cores de uma animação, nota-se a frequência com que tais cores 

foram usadas e como foram usadas. A partir disso, pode-se identificar a paleta 

utilizada no longa animado e os Esquemas de Combinações de Cores utilizados de 

forma quantitativa. Depois elencar as cores e os esquemas foi possível analisar a 

simbologia das cores do filme. Porém, antes de tudo foi feita a análise do filme. 

Pela análise de decomposição de um filme viu-se a partir dos fragmentos 

decompostos, é possível criar uma linha de pensamento e interpretação para os 

resultados obtidos vindos da relação que se encontrou com esses elementos 

identificados na decomposição da animação. Após a decomposição a análise foi feita 

de forma externa, como foi dito no capitulo 3 de Metodologia a análise de um filme 

pode ser interior ou exterior. A análise externa leva em conta o contexto social, 

econômico e cultural que esse filme pode atingir e que foi levado em consideração 

também na hora de sua produção (Figura 70). 

 

 

 
Figura 70 –  Figura explicando o processo do trabalho 
Fonte:  Autoria própria, com base na metodologia de análise 

O filme foi separado em três fases de acordo com as cores e esquemas que 

foram sendo identificados durante a decomposição. A decomposição da análise de 

Filme
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filme em 
várias cenas

Filtragem
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e relacioná-los
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• Junção dos 
elementos 
encontrados 

2ª Fase

• Junção dos 
elementos 
encontrados 

3ª Fase

• Junção dos 
elementos 
encontrados 
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um filme pode ser feita em relação ao enquadramento das cenas, trilha sonora, 

fotografia ou cores, que foi o caso da análise aplicada no projeto. 

Após identificada a frequência com que as cores e os Esquemas de 

Combinações de Cores estavam presentes na animação se seguiu para a análise 

desses esquemas, utilizando o parâmetro de Teoria de Cor Esquemas de 

Combinações de Cores. Como esses esquemas foram identificados de forma 

quantitativa, a filtragem para relacionar os elementos encontrados na decomposição 

ocorreu de forma quantitativa também. 

Pode-se notar que as cores da tríade primária das cores pigmento-

transparentes são a base do filme, já que estão presentes nas três fases que foram 

geradas da divisão da análise da animação, aparecendo, porém, com mais frequência 

na primeira fase. O esquema de seis cores é outro arranjo cromático que está mais 

frequente na primeira fase do filme, como foi dito anteriormente, a primeira fase possui 

mais arranjos cromáticos de equilíbrio, com cores mais vivas. Já na segunda fase do 

filme, as cores primárias continuam presentes, com a intenção de fortalecer a ideia 

que a história é contada pelos olhos do menino. 

Os arranjos cromáticos de consenso são mais usados na segunda parte, sendo 

o esquema neutro o mais usado. Apareceram também as análogas e iniciam as cenas 

com o esquema acromático, que são mais frequentes na terceira fase da animação. 

Na última fase do filme os esquemas que foram usados mais vezes foram o 

acromático e a tríade primária. Abaixo está uma tabela (Figura 71) que exemplifica de 

forma quantitativa a frequência com que os esquemas foram usados na animação 

como um todo e nas duas divisões. 
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Figura 71 – Esquema mostrando os Esquemas de Combinações de Cores de forma quantitativa 
Fonte:  Autoria própria, com base nos resultados apresentados 

Na área da simbologia da cor, pode-se notar que as cores e o esquemas 

identificados estão diretamente ligados. Ao perceber que a tríade primária está 

presente ao longo de toda a animação, isso se relaciona diretamente com o que essas 

cores trazem e significam, levando em consideração o meio cultural em que estão 

incluídas. Percebe-se a relevância do uso dessas cores pois as cores primárias, na 

cultura nacional, são colocadas geralmente em ambientes infantis porque causam 

alegria e excitação para as crianças, e como o filme conta a história de um menino, o 

esquema e simbologia conversam entre si. 

De acordo com a cor relacionada com a cultura, ao falar que a única maneira 

de explicar uma cor de uma única forma é sobre sua natureza antropológica, define-

se que a cultura nacional influenciou a escolha da paleta e os esquemas encontrados 

na animação. Por exemplo, o laranja e o marrom usados no esquema neutro, na 

segunda fase do filme, mostraram como a sensação de comodidade, rotina e conforto 

fui transmitida para quem assiste ao filme, e que de acordo com a simbologia das 

mesmas cores no cenário nacional, indicam as mesmas sensações quando aplicadas 

em algum projeto na sua simbologia. Abaixo está um quadro referente ao significado 

das cores e as sensações que elas podem causar e como foram utilizadas no longa 

animado. 

 

 

ESQUEMAS DE 
CORES 1ª FASE

triádicas 
assonantes

seis cores

complementares

ESQUEMAS DE 
CORES 2ª FASE

neutro

triádicas 
assonantes

análogas

ESQUEMAS DE 
CORES 3ª FASE

acromático

triádicas 
assonantes

seis cores
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MAGENTA Cor presente na tríade primária, traz 
sensibilidade, carinho e é a única cor 

considerada totalmente positiva 

CIANO Cor presente na tríade primária, a cor 
preferida, transmite sentimentos bons 

AMARELO Cor presente na tríade primária, causa 
sensação energia, alegria, cor mais 

dependente de todas 

LARANJA Intensificação do amarelo, combinação de 
luz e calor, agradável no ambiente 

MARROM Considerado uma mistura de todas as 
cores, transmite comodidade e aconchego 

BRANCO Representa o vazio, ausência de 
sentimentos, incita a curiosidade, sensação 

de calma 

PRETO Transmite negatividade, escuridão, medo 

Quadro 1  – Significado das cores 
Fonte: Autoria própria, com base em Heller (2013), Silveira (2015), Pastoreau (1997) 

 

Quadro 2 – Significado das cores 
Fonte: Autoria própria, com base em Heller (2013), Silveira (2015), Pastoreau (1997) 

Cores encontradas na animação 

MAGENTA Trouxe sensibilidade, carinho e 
positividade 

CIANO Transmitiu sentimentos bons, 
segurança, paz e leveza 

AMARELO Causou sensação energia, alegria, 
excitação e transmitiu calor 

LARANJA Combinou luz e calor, agradável no 
ambiente, trouxe sensação de conforto e 

aconchego 

MARROM Transmitiu comodidade, aconchego e 
monotonia 

BRANCO Representou o vazio, ausência de 
sentimentos, incitou a curiosidade, e 

trouxe a sensação de calma 

PRETO Transmitiu negatividade, escuridão, 
medo e aflição 
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Nesse quadro estão explicados os significados de tais cores que foram 

retiradas da paleta da animação e com toda sua simbologia considerada de acordo 

com a cultura brasileira. Na segunda tabela estão os significados das cores do modo 

que foram utilizados na animação. Esses significados podem ser concretizados a 

partir das sensações que essas cores e esquemas relacionadas com a narrativa e 

trilha sonora podem trazer para quem o assisti e recebe sua mensagem. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa tratou sobre as cores do “O Menino e Mundo” seus esquemas e 

sua simbologia, como esses esquemas foram usados e como as cores afetam a 

narrativa e influenciam no entendimento do espectador. Viu-se que a aplicação de 

cores em um projeto não é feita pelo o que se acha mais bonito ou se é uma tendência 

ou não, e sim que existe muito estudo e análise para a escolha e o uso de tais cores, 

pois estas, influenciam na interpretação e revisão do que se assiste, e sempre levando 

em consideração o meio cultural que isso tudo está inserido, pois culturas diferentes 

levam a interpretações distintas. 

Por se tratar de um longa animado nacional como objeto de estudo para projeto, 

foi necessário entender o panorama atual em que a animação brasileira se encontra, 

juntamente com seu passado e seus maiores feitos para saber o que se tem e o que 

ainda pode ser feito e agregado a essa produção. 

A análise do projeto apontou que para se analisar um filme animado é 

necessário entender como uma animação funciona e também como o cinema 

animado surgiu e evoluiu. Porém, a análise do trabalho visou a indústria brasileira de 

animação, que está crescendo desde a ascensão de “O Menino e Mundo”, devido a 

notoriedade internacional que o filme recebeu, mas que ainda há muito mais o que ser 

feito e explorado, pois a indústria de animação nacional possui grandes concorrentes 

no mercado mundial e que acabam por receber mais divulgação e fama por seus 

trabalhos, enquanto longas e curtas brasileiros são produzidos e lançados mas com 

uma baixíssima divulgação que resulta em baixa bilheteria e pouca valorização do 

trabalho nacional, mesmo que esses projetos sejam de extrema qualidade. 

Outro fator que dificulta o crescimento do cinema animado no Brasil é que não 

são todos que tem acesso à esse formato de mídia, já que o país se encontra em meio 

à uma grande desigualdade social. 

Ao analisar uma produção inteiramente brasileira ocasiona em uma maior 

valorização do trabalho e produto nacional e em relação da análise de cores de acordo 

com a cultura em que estão inseridas, resultou no entendimento de como aplicar cores 

em um projeto, pois escolhas mal feitas podem afetar no sucesso de um trabalho ou 

não. Vendo que é essencial um estudo preliminar em teoria da cor para saber também 

com que cores se está trabalhando, em qual círculo cromático isso está inserido e que 
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cada cor possui um significado e força diferente quando se está e é analisada sozinha 

ou quando está inclusa em um esquema de cores. 

Como foi mostrado nos resultados, o objetivo do trabalho era identificar e 

analisar as cores utilizadas no filme por meio dos Esquemas de Combinações de 

Cores e Simbologia da Cor. Notou-se que há a predominância das cores primárias 

durante todo a animação, reforçando a ideia de que a narrativa é contada pelos olhos 

do menino. Percebeu-se também, como a escolha e o uso dos Esquemas 

Combinações de Cores identificados afetam o modo que o espectador pode receber 

a mensagem do filme e guiam a narrativa do começo ao fim. 

Por fim, a simbologia da cor conversa diretamente com os esquemas adotados 

para o projeto, e percebe-se que todas essas escolhas foram feitas de maneira 

intencional, sabendo que isso poderia transmitir tal sensação e, como consequência, 

afetar a interpretação de quem assiste a animação “O Menino e o Mundo”. 

A metodologia de análise de filmes mais os parâmetros de Teoria da Cor 

usadas para a análise da animação, podem ser utilizadas, futuramente, como objeto 

de estudo e análise nas salas de aula, após ser feito um aprimoramento dessa 

pesquisa, e assim, podendo ajudar a despertar o interesse dos alunos em entender 

como são escolhidas e utilizadas as cores em um filme e também em como analisar 

um longa-metragem ou curta-metragem.  
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