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RESUMO       “Vidas in Motion” é o projeto de uma websérie animada para redes sociais, com base em depoimentos 
de pessoas sobre suas relações pessoais próximas e o quanto elas são importantes para elas. A animação 
utilizada é a 2D digital, e a narrativa gira em torno da fala do entrevistado, sendo traduzida de forma 
criativa e às vezes literal.
 A intenção do projeto é fazer com que o espectador se conecte com as histórias, seja por admiração 
ou por ter alguma relação pessoal semelhante. 
 Nesse projeto foram desenvolvidos o episódio-piloto da série, sua identidade visual e sua divulgação. 
Foram utilizados softwares de ilustração e animação, com a produção de alguns elementos do sound 
design e outros retirados de banco de som gratuitos.

Palavras-chaves: design, animação, websérie, depoimento.
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INTRODUÇÃO

Por que animação?
 
 Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, encontrei por acaso um curso chamado Design de Animação 
na internet e ao ler um pouco do que se tratava, eu fiquei maravilhado e decidi que seria isso que gostaria de fazer como 
faculdade. Só que na época, como eu só havia encontrado cursos técnicos específicos para isso, decidi fazer um curso de 
graduação que fosse semelhante, por achar que seria uma formação mais completa, e mais para a frente me especializaria 
na área de animação. E assim entrei em Design Gráfico.
  Para ser sincero eu nem sabia direito o que se aprendia em design gráfico, a única coisa que sabia era que eles 
desenvolviam logos, embalagens e propaganda, baseado em uma palestra de um profissional da área, dada no meu 
antigo colégio. Entrei de cabeça, e com certeza foi uma das melhores experiências da minha vida.  
 Aprendi e desaprendi o que era design, abri meu leque ao ver a quantidade de pessoas com interesses profissionais 
diferentes, e também descobri que existiam coisas que eu realmente não gostaria de fazer. Como em um certo ponto eu 
achei que não gostaria mais de trabalhar com animação.
 Eu era o louco das matérias optativas, ficava maravilhado com a grade de Artes Visuais, Arquitetura, Rádio TV e no 
segundo ano da graduação tive a oportunidade de fazer uma matéria chamada Animação 3D, do curso de Matemática. 
Essa matéria era aberta para todos os cursos, sem restrições, mas o intuito principal do professor era ensinar o software 
para os alunos da área de licenciatura. Para que eles tivessem uma outra ferramenta quando fossem dar aulas futuramente, 
conseguindo mostrar de uma forma simplificada e criativa, conteúdos complexos.  Enfim, eu estava bem entusiasmado 
porque finalmente ia ter minha primeira experiência com animação.
 No começo foram mil maravilhas, mas com o tempo vi o quão complexo era produzir uma animação, e o software 
ensinado (Blender) não era nada fácil de se aprender. Depois dessa matéria fiquei frustrado e comecei a refletir se eu 
gostava mesmo dessa área. 
 Porém, no quarto ano da faculdade quando tivemos a aula de Imagens Animadas do Nicholas, ao ter contato com 
animação 2D e o software After Effects, percebi que existem técnicas muito diversas e também me interessei muito nas 
possibilidades de aplicações dentro do design gráfico e do audiovisual. 
 Nesse mesmo ano tive a oportunidade de começar um estágio na TV Unesp na área de videografismo, e com o 
auxílio do Vinicius Tavares (videografista e ex-aluno de design na Unesp), percebi que consegui evoluir bastante e que 
gostaria de me desenvolver cada vez mais na área do audiovisual.
 Acredito que o Vidas in Motion é um resultado de toda essa trajetória dentro da faculdade, descobrindo e 
redescobrindo interesses pessoais.
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BREVE 
HISTÓRIA DA 

ANIMAÇÃO

 Animação é a arte de criar 
movimento a partir de uma 
sequência de imagens estáticas.  
Seu ínicio é registrado com 
as pinturas rupestres, em que 
alguns animais eram ilustrados 
com mais de 4 pernas, fazendo 
referência a ilusão de movimento 
quando eles corriam. Depois 
disso, foram encontrados outros 
registros de artes sequenciais, 
como no Antigo Egito e no Irã. 

 

Figura 1

Figura 2 Figura 3
Vaso antigo encontrado no Irã, quando você girava, 
formava-se uma animação. Pintura de uma sequência 

de golpes de luta, numa 
parede no Antigo Egito
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 A técnica foi se desenvolver mais a partir de 1820, com as invenções de gadgets e brinquedos 
que criassem a ilusão de movimento. Alguns exemplos são o Traumatrópio criado por Peter Rouget, e 
o Zootrópio criado por William Horner. 
 Porém, o mais importante na época foi o Cinematógrafo, um equipamento desenvolvido pelos 
irmãos Lumiére, e o primeiro capaz de projetar filmes. Os irmãos ficaram conhecidos como os pais do 
cinema.
 Nessa mesma época o cenário da animação teve outros nomes importantes, como Georges 
Méliès, Émile Cohl, Winsor McCay, que desenvolveram técnicas e produções importantes para a 
história da animação.
 

Figura 4 Figura 5

 Em 1915 foi desenvolvida a técnica da rotoscopia por Dave Fleischer, que 
consistia em desenhar por cima de imagens filmadas, conseguindo assim a 
reprodução de movimentos mais realistas. Técnica que diversificou a forma de se 
criar animação, e bastante usada por Walt Disney.
 Durante a década de 1970, com a ascensão dos computadores, os artistas 
descobriram que era possível fazer animação através dessas máquinas, técnica 
nomeada como (CGI) - Computer Generated Images. Nesse período eles fizeram 
diversos experimentos, e foi lançado “Westworld” em 1973, considerado o primeiro 
longa-metragem usando 2D CGI. 
 Nessa mesma época foram feitas produções usando 3D CGI, porém somente 
em 1995 é lançado “Toy Story”, o primeiro longa-metragem de animação 
inteiramente feito em 3D CGI.
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ANIMAÇÃO 2D
NO BRASIL
ATUALMENTE

 Atualmente,  a produção de animações 2D tem crescido no Brasil, com a criação 
de séries animadas de alta qualidade e destaques nacionais como:

Any Malu

 Primeira Youtuber bra-
sileira totalmente animada, 
criada em 2015 pela Combo 
Estúdio, no Rio de Janeiro. 
Ganhou o prêmio de Melhor 
Série Animada no Rio Web-
Fest 2016, o maior Festival 
Internacional da Internet. 

Figura 7
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Clube da Anittinha

 É uma série de desenho animado in-
fantil, lançado em outubro de 2018 criado 
pela cantora Anitta em parceria com a Birdo 
Studio. A série é transmitida pelos canais 
pagos Gloob e Gloobinho.

Super Drags

 É a primeira série animada total-
mente brasileira da Netflix, ela é uma 
animação para adultos e produzida pela 
Combo Estúdio. Teve sua estreia em no-
vembro de 2018. 

Figura 9

 Além disso, na área da publicidade está cada vez mais comum vermos vídeos ex-
plicativos utilizando-se de animação 2D, pelos mais diversos setores. Um dos grandes 
fatores são os algoritmos das redes sociais, que valorizam mais vídeos do que posts 
estáticos quando se trata de posts pagos, e também por ser um produto que atrai 
mais a atenção do público, tornando a sua campanha mais eficaz.
  

Figura 8
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ANÁLISE DE 
SIMILARES 

 Quando eu estava no começo do projeto procurei por projetos semelhantes 
ao que estava propondo. Encontrei alguns canais do Youtube que tinham uma 
proposta bem parecida com a minha: webséries animadas com o intuito de ilus-
trar acontecimentos reais das pessoas. 
 Ao encontrar esses canais, eu fiquei entusiasmado em ver que existiam pes-
soas que já faziam esse tipo de projeto, e que funcionava, principalmente por to-
dos os canais terem um alto número de inscritos e visualizações. Uma ideia que 
achei interessante nesses projetos é de ter uma plataforma online para receber os 
depoimentos das pessoas, ou até as suas gravações, dando possibilidades de ilus-
trar as mais diversas histórias. É uma ideia a ser pensada.
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 Diferente dos outros exemplos, ele não é feito em 
formato de animação 2D digital, mas conta as histórias 
através da composição de ilustrações. Foi criado em 
novembro de 2013, e seus vídeos são voltados para 
causas sociais, ou podem ser feitos por encomendas 
através do site deles, porém são pagos. 

Clique aqui

Storybooth é um canal dos Estados Unidos que pro-
duz animações 2D digitais a partir de depoimentos 
das pessoas. Os temas são acontecimentos do dia a 
dia, como relatos sobre namoros, pais, bullying, etc. O 
canal é voltado para o público infanto-juvenil, e cria-
do em 2015. Eles convidam os jovens a gravarem um 
áudio sobre um acontecimento e mandar para o canal 
através de uma plataforma online. Quando seleciona-
da, a história da pessoa pode virar uma animação, com 
o áudio original.
Clique aqui

Storybooth

Minute Videos

Figura 11

Actually Happenned

 Actually Happenned é um canal dos Estados Unidos que também produz ani-
mações 2D digitais a partir de depoimentos escritos das pessoas. Os temas são acon-
tecimentos diários e o canal foi criado em maio de 2018. As pessoas podem mandar 
suas histórias através de um e-mail, e se selecionadas, eles transformam numa anima-
ção, porém com vozes de atores. 

Clique aqui

Figura 12

Figura 10

https://www.youtube.com/user/minutevideosdotcom
https://www.youtube.com/channel/UCWENB1OaGA9402PKzEVl0ow
https://www.youtube.com/channel/UCGDV4-Gr3gyc-eGCgRtXknw
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REFERÊNCIAS 

 The School of life é uma organização global voltada para o bem-estar emocional das pessoas. 
No seu canal do Youtube eles postam vídeos semanalmente sobre psicologia, filosofia e assuntos 
diversos sobre a pessoa humana, na sua maioria através de animações. 
 Esse canal teve bastante influência para mim, porque o formato de vídeo deles sempre me 
chamou bastante à atenção, por ser um narrador de fundo, com bastante enfoque na animação de 
forma criativa e no sound design.
 Foi a primeira vez que vi utilizarem a animação como ferramenta para ilustrar temas subjetivos 
e que emocionam. Antes para mim a animação ou eram filmes, desenhos animados, ou usados na 
publicidade com uso de motion graphics. 
 Gosto também, que na maioria dos vídeos, a animação não é necessariamente a representação 
literal do que está sendo falado, mas eles conseguem (de forma criativa) conduzir a atenção da 
pessoa que está assistindo, com analogias, ou cenas em continuidade. Um dos meus vídeos favoritos 
desse canal, em questão de estética, é o “Cultural Mining”, produzido pelo estúdio Wednesday de 
Londres.

Clique aqui

The School of Life 
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https://www.youtube.com/watch?v=FFFAytPASD0
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 A Regeneron é uma empresa de biotecnologia 
de Nova York, e Lazy Chief, um estúdio de Design 
de Londres, foi o responsável pela campanha dessa 
empresa, que consistia na criação de animações, a 
partir do depoimento dos médicos e pesquisadores 
sobre sua trajetória profissional até chegar na 
empresa. 
 Esse projeto me inspirou bastante, pois foi 
quando eu percebi que depoimentos e histórias de 
vida poderiam ser contadas através da animação de 
forma criativa e sem ser literal. Diferente dos estilos 
de vídeos produzidos pelos canais de Youtube 
encontrados na análise de similares, essa campanha 
explora bastante analogias, e representações 
diferentes ao explicar o que está sendo falado no 
áudio.

Clique aqui

Lazy Chief - Regeneron

 Malika Favre é uma artista nascida na França, mas mora atualmente em Londres. Sua 
característica marcante é a utilização excepcional das formas e das cores nas suas composições. 
Ela já produziu ilustrações para diversas empresas como The New Yorker, Vogue, Sephora, 
entre outros. 
 Ela é uma das artistas que eu mais me inspirei nesse projeto, ver a forma como ela 
consegue ser minimalista no uso de somente o que é necessário para uma obra e sem 
fazê-la perder sentido, é algo que eu admiro muito. 
 Durante o processo de criação, eu tentei brincar mais com as cores e a junção de formas 
nas minhas ilustrações, porém como ela mesmo fala em uma entrevista, ela treinou bastante 
para conseguir “reduzir a obra” ao máximo, acredito que ainda preciso aprimorar bastante 
para chegar ao menos perto do que essa artista faz.

Malika Favre
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Figura 14

https://vimeo.com/280913657
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 Paul Thurby é um ilustrador de Londres. Já ganhou diversos prêmios e faz trabalho para 
diversas empresas como Vanity Fair, The New Yorker, The Guardian, entre outros.
 Uma das coisas que me admira muito nos seus trabalhos é o seu traço, porque suas ilustrações 
são minimalistas, mas ele consegue dar uma identidade muito forte com o seu estilo de desenho. 
Algo não muito definido, às vezes aparentando ser uma mistura do tradicional com o digital.

Paul Thurby
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Human The Movie

 Human é um documentário produzi-
do por Yann Arthus-Bertrand lançado em 
2016. Ele e sua equipe entrevistaram mais 
de 2000 pessoas por três anos, em mais 
de 60 países. Através de perguntas sobre 
temas sensíveis como o amor, pobreza, 
sentido da existência, família, corrupção, 
ele tenta expressar nesse documentário 
um pouco da essência humana no geral. 
 Esse foi um vídeo que me inspirou 
muito, pela forma como são retratadas as 
pessoas e a temática abordada. Com cer-
teza esse foi um dos vídeos mais tocantes 
que eu já vi em toda a minha vida, a au-
tenticidade das falas e das expressões das 
pessoas, para mim é a coisa mais valiosa 
desse projeto. É algo que eu me espelho 
bastante e gostaria de transpassar tam-
bém com o meu trabalho.

Clique aqui

Figura 19

http://www.human-themovie.org/
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O PROJETO

 Na verdade, o “Vidas in Motion” surgiu da readequação da minha primeira ideia de TCC, que era 
aprender e produzir uma animação tradicional quadro a quadro. No meio do processo percebi que não 
seria possível concluir a animação no tempo estipulado. E por não querer que meu trabalho final ficasse 
só na parte do concept art, decidi pensar em novas ideias, mesmo em um período mais apertado.
 Foi então que eu tive a ideia de unir uma técnica com a qual eu trabalhava há algum tempo, que é a 
animação 2D digital, e pensar num tema que traria valor para as animações. 
 Pelo tempo que eu tinha, não seria possível fazer uma websérie extensa, por isso achei melhor 
produzir um episódio-piloto bem-acabado, e desenvolver também a identidade visual e divulgação do 
projeto.

Por que um projeto sobre relações pessoais?
 
 Um dia estava vendo uns vídeos no Youtube, e um deles me impactou bastante. Era um vídeo 
que falava que quando você estiver próximo da morte, o seu dinheiro, o seu sucesso, nada disso vai ter 
importância para você.  O mais importante vai ser a forma como você impactou na vida das pessoas ao 
seu redor, porque elas não vão lembrar de você a partir do que você teve, mas sim o que você significou 
para elas.
 Aquilo mexeu bastante comigo, principalmente por ter sido numa fase que estava com uns 
conflitos internos, tentando entender o que era a felicidade, o que é realmente importante nessa vida. 
 Pensando nisso, a ideia do projeto surgiu como uma forma de contar histórias que tocassem as 
pessoas de alguma forma. Não só pelo entretenimento, mas que elas consigam se relacionar de alguma 
maneira, e refletir sobre o valor que elas estão dando para as suas próprias relações.
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Por que Entrevistas? 

 Quando vim para São Paulo, em abril, queria me aprimorar ao máximo na área do 
Audiovisual como um todo, procurava oficinas, workshops e qualquer forma de evoluir. 
 Eu participei de uma oficina básica de documentário e foi uma experiência muito 
interessante, nunca tinha pensado no quão difícil era entrevistar uma pessoa. Foi lá que 
me dei conta que o entrevistador tem que ter um preparo mental muito grande antes 
e no momento da gravação, porque ele tem que criar um laço com a pessoa na hora da 
entrevista, demonstrar segurança para o entrevistado, e ao mesmo tempo saber suas 
perguntas e conduzir a conversa ao ponto em que quer chegar. 
 Nesse momento eu me interessei bastante pelo trabalho de entrevistador-
documentarista. Me fez relacionar com o trabalho de um antropólogo, que não exerce 
somente o lado profissional para produzir sua pesquisa, mas muito do lado humano, sobre 
ter empatia pelas pessoas, conseguir se conectar realmente com elas e por fim saber que o 
trabalho não foi uma tarefa somente, mas toda uma experiência e aprendizado.
 Além disso, participei de uma oficina de Produção Audiovisual ministrada pelo 
João Pugin, na qual ele trouxe várias referências de linguagens visuais que podem ser 
utilizadas em documentário: filmagens de celulares, usar o Google Maps, entre outros. 
Aquilo me abriu bastante a cabeça por poder explorar visualmente nas entrevistas em 
documentários, uma linguagem que achava tão rígida. E com certeza foi um dos motivos 
de eu ter pensado neste projeto.
 

Público-alvo
 
 Acredito que qualquer pessoa possa se conectar com as histórias, 
independentemente da idade, raça ou classe social. Como a sua divulgação foi pensada 
para ser através das mídias sociais, talvez haja um recorte, por serem pessoas mais jovens 
que acessam esses sites, porém não delimitei nenhum grupo específico.
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NAMING
 O nome “Vidas in Motion” foi pensado para transmitir a ideia de que a vida 
da pessoa está sendo retratada na linguagem de animação/em movimento (Vidas 
em animação). E “in Motion” pode ter o sentido também de “em curso”, dando um 
aspecto fluído de que a vida nunca para, e cada vídeo é um retrato desse movimento 
contínuo.
 Antes pensei em nomes mais abstratos e subjetivos como “Brisa”, “Fluxo”. Porém, 
acredito que a partir do nome “Vidas in Motion” o espectador consegue perceber com 
mais facilidade do que se trata o projeto, facilitando também seu interesse por ele.
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IDENTIDADE
VISUAL

  O logo do projeto foi pensado desde o começo 
para ser cinético, principalmente porque queria colocar 
como assinatura dos vídeos.
 As minhas primeiras ideias eram sempre 
relacionadas a pessoas, pensava em fazer personagens 
animados saindo das letras. Depois de alguns 
estudos decidi começar a pensar mais fora da caixa, 
principalmente por se tratar de um projeto audiovisual. 
Fiz alguns sketches em que o escrito ficava no cabelo da 
personagem, e ela era a forma do logo, mas ao mostrar 
para algumas pessoas percebi que estava difícil de 
identificar que se tratava da forma de uma pessoa.
 Por fim, decidi criar um logo que fosse um símbolo 
de “movimento”, então segui fazendo uns testes com a 
forma de uma bandeira, e acabei gostando do resultado 
final, principalmente animado. O mais diferente na 
criação desse logo foi que eu animei ele primeiro, e 
depois peguei um dos frames para transformar na 
forma estática definitiva. 

LOGO

Figura 21
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 Para a paleta de cores, optei por tons pastéis, e cores 
constrastantes, porque queria transmitir leveza nos vídeos, 

e proporcionar algo fácil de ser assistido. Além de usar cores 
contrastantes. 

 

CORES

 A tipografia utilizada foi a Cabin, por ser simples e sem serifa.

TIPOGRAFIAS

R: 249
G: 232
B: 213

R: 214
G: 27
B: 54

R: 9
G: 39
B: 66

R: 255
G: 150
B: 129

R: 247
G: 183
B: 85

R: 154
G: 13
B: 40

R: 23
G: 86
B: 146

R: 59
G: 167
B: 189

 Por ser um vídeo destinado tanto ao Youtube, quanto ao Facebook, e 
Instagram, decidi que a melhor dimensão seria 1024 x 768 pixels (4:3), porque no 
Instagram é padrão o uso vertical do celular, então se usasse a dimensão padrão 
1920 x 1080 pixels (16:9), alguns detalhes ficariam ilegíveis na publicação final. 

 Além disso, utilizei 12 fps (frames per second) por considerar a imagem 
esteticamente mais agradável ao espectador. O padrão 24 fps acabava deixando a 
animação das personagens muito fluida e robótica. 

 

Especificações Video 
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ETAPAS DE 
CRIAÇÃO DA 
ANIMAÇÃO 

Definir o assunto dos vídeos

Roteiro de Perguntas

Entrevista

Edição / montagem do áudio

Concept das personagens

Storyboard

Digitalizar

Animar

Sound Design

Finalização
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DEFINIR ASSUNTOS 
DOS VÍDEOS

 No começo, quando eu não tinha tido a ideia de que o entrevistado falasse sobre suas relações próximas, a 
única coisa que eu sabia era que o meu projeto seria sobre pessoas. Minha ideia inicial era que os vídeos fossem bem 
gerais, da pessoa falando sobre diversas áreas da vida, suas convicções, visões de mundo. 
 Porém, quando falei com João Pugin, ele deu a sugestão de criar um tema que conectasse todos os vídeos da 
série, pensamos em ideias como histórias de viagem, pessoas falando sobre suas infâncias, histórias de casamento, 
histórias de velhinhos de asilos. Entretanto, depois refleti que eu não queria que o projeto tivesse um recorte que 
delimitasse quem fosse ser entrevistado, principalmente por querer levar esse projeto para frente e acreditar que 
todos temos histórias para contar, mesmo que não seja nada de extraordinário.
 Uma das minhas ideias era sair na rua com um gravador e parar as pessoas e fazer as perguntas, algo bem 
espontâneo e com intuito de abordar a maior diversidade de pessoas possível. A visão de uma criança, uma pessoa 
mais idosa, um adolescente. 
 Entretanto, o áudio é uma parte muito importante nesses vídeos, é a história na voz da própria pessoa, e se eu 
fizesse dessa forma, dificilmente conseguiria um áudio limpo sem ruídos.
 Decidi então que teria que ser em locais fechados mesmo, e pela dificuldade de encontrar pessoas nessas 
condições eu resolvi pensar em pessoas próximas.
 Por ter me mudado para cidade de São Paulo por uma oportunidade de estágio, eu não tinha muitos contatos 
de pessoas que pudesse entrevistar, a não ser alguns parentes, amigos e pessoas próximas a elas. 
 Resolvi perguntar se a mãe de uma amiga aceitava ser entrevistada, a Zilda, que aceitou. Foi chegando 
próximo do dia da entrevista e ela foi ficando ansiosa e com vergonha, tentei acalmá-la falando que seria como uma 
conversa normal, que só apareceria o áudio, mas mesmo assim ela estava pensativa. Foi aí que tive a ideia de fazer 
uma entrevista junto com a filha dela, a Carolina, e para ser mais fácil dela falar sem receios, decidi que seria uma 
entrevista fazendo perguntas sobre a outra pessoa. Então, no caso, a Zilda descrevia e respondia perguntas sobre a 
filha, ou o que ela acha que ela faria, e vice-versa. 
 Acredito que foi algo que conseguiu conciliar a minha ideia inicial de fazer vídeos gerais sobre a individualidade 
de cada um sem delimitar quem seria os entrevistados, e ao mesmo tempo tendo um tema que conectasse com 
os próximos vídeos, com sempre uma pessoa falando de um terceiro, podendo ser relações pessoais, animais de 
estimação, qualquer laço forte com outra coisa.
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ROTEIRO DE 
PERGUNTAS

 As perguntas foram desenvolvidas pensando em aspectos descritivos, que pode-
riam gerar boas cenas para a animação e também aspectos mais emocionais e subjetivos.

1- Descreva ela fisicamente
2- Descreva ela em 3 adjetivos (bons ou ruins)
3- Cor/ fruta/ comida/ animal favorito?
4- Alguma comida que ela não gosta?
5- Coisas que ela gosta de fazer? Alguma paixão?
6- Ela tem algum medo?
7- Como ela era na infância?
8- Tem alguma história engraçada de quando ela era pequena? Algo que ela fez?
9- O que ela dizia que queria ser quando crescesse?
10- Ela mudou muito de antes para agora? O que? 
11- Tem alguma coisa que você aprendeu com ela? 
12- Algum conselho sobre a vida que você daria para ela?
13- Alguma música que ela gosta? Ou que você lembra dela?
14- Alguma coisa material (Presente? Objeto?) que lembre ela?
15- Como você era (ou se imagina) na idade dela?
16- Algo que você mudaria nela?
17- Algo que você admira nela?
18- Tem algum sonho que ela ainda não realizou?
19- Ela tem algum ídolo? 
20- Quais os momentos mais legais que vocês passam/passaram juntas?
21- Descreva um dia normal da sua filha/mãe?
22-Faça uma declaraçãozinha, qualquer coisa que você gostaria de agradecer, elogiar.
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TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO 
DE USO DE 
IMAGEM E VOZ

                                                                                                             

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 

Pelo presente termo de autorização de uso de imagem e voz, o abaixo qualificado: 

Nome Completo: 

Nacionalidade: 

Estado civil: 

Profissão: 

RG nº. 

CPF/MF nº. 

Endereço Residencial: 

AUTORIZA, expressamente, a VINÍCIUS HEIDY AKAMINE, pessoa física, de caráter técnico-

científico e educativo, inscrita no CPF/MF sob nº 103.555.039-30, aluno do Curso de Graduação em 

Design Gráfico, na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista 

"Júlio de Mesquita Filho", matrícula 141032911, a utilizar sua imagem e voz, em decorrência de 

sua participação no Projeto de Conclusão de Curso do mesmo. 

A presente autorização é celebrada a título gratuito, definitivo e exclusivo, por prazo indeterminado, a 

partir da data de sua assinatura, podendo a voz e a imagem contidas na referida participação serem 

transmitidas por qualquer meio de comunicação, tais como, TV aberta ou fechada, internet, relatórios, 

publicações e divulgações acadêmicas, fotos, filmagens, festivais e premiações, com todas as suas 

ferramentas e tecnologias existentes e/ou que venham a existir, em todo território nacional e 

internacional, no todo ou em parte, podendo ser reexibidas a qualquer tempo, a critério da pessoa física, 

VINÍCIUS HEIDY AKAMINE. 

VINÍCIUS HEIDY AKAMINE está autorizado, também, a registrar, parcial ou integralmente, o 

conteúdo da participação acima referida, cujo uso ora é autorizado, bem com sua conexa interpretação 

e execução, em CDs, DVDs, CDs-ROM, MDs e quaisquer outras modalidades de utilização, existentes 

e/ou que venham a ser inventadas. 

A utilização da imagem e da voz ora autorizada estará sempre relacionada ao Projeto de Conclusão de 

Curso, sendo que a presente autorização obriga as partes por si e por seus sucessores a qualquer título, 

a respeitarem integralmente os termos e condições estipuladas neste instrumento. 

Por ser esta a expressão de minha vontade, nada terei a reclamar a títulos de direitos conexos com relação 

a minha imagem e voz ou qualquer outro. 

______________________, _____________ de ______________________ de _______. 

 

________________________________________________________ 

Nome de quem autoriza 

 O termo de autorização de uso de 
imagem e voz é muito importante para 
qualquer produção audiovisual, porque 
ele garante que num futuro lançamento 
do projeto, a pessoa não reivindique o 
uso da imagem dela e o produtor tenha 
que tirar o conteúdo do ar por isso.
 Adaptei um termo de autorização 
concedido pelo João Pugin, para o uso 
no projeto.  
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ENTREVISTA

 A entrevista foi sem dúvida a parte mais 
divertida do projeto. Acho que a experiência de 
escutar alguém falar sobre alguém importante 
para ela, ver nos olhos da pessoa a emoção, ver 
a sinceridade em cada palavra, foi algo que me 
tocou muito. No começo eu estava com medo 
de não conseguir transmitir segurança para a 
entrevistada, e ela acabar ficando incomodada, 
ou com receio de se abrir, principalmente com 
a Zilda, mas acredito que deu tudo certo, elas 
falaram bastante e durante a entrevista já deu 
pra identificar algumas histórias e falas que 
dariam certo na animação final.
 
 

Figura 22Zilda
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 Os equipamentos utilizados na gravação:

 Gravador de áudio digital Zoom 4 canais
 Microfone Unidirecional marca Phillips
 Câmera DSLR Canon 5D

 Os equipamentos são de uso profissional e eu consegui 
emprestado.

 A câmera foi utilizada para filmar as entrevistas e o uso 
desse material estaria condicionado à necessidade posterior 
de incluir as imagens reais das personagens como registro, ou 
sua utilização no vídeo, o que não ocorreu.

Figura 23 Carolina
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EDIÇÃO E 
MONTAGEM 

DO ÁUDIO

 Depois de ter o material bruto das gravações, percebi que eles tinham ruídos 
bem baixos no fundo, mas quando eu aumentava o som em algumas falas, eles 
ficavam bem perceptíveis.
 Decidi então importar os arquivos para o software livre de edição de som 
Audacity e apliquei alguns efeitos para redução de ruído, equalização, amplificação 
e compressão do áudio. Eu não tinha experiência com o Audacity antes, nem 
nenhum outro programa específico de edição de áudio. Esses métodos eu aprendi 
seguindo alguns tutoriais e o resultado final do áudio deu uma boa diferença na 
qualidade do som.
 

Figura 24
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 Depois disso, importei todo o áudio para o programa de edição de vídeo Adobe Premiere para fazer os 
cortes nos áudios e depois a sua montagem. 
 Primeiro, eu escutei tudo deixando somente a voz da entrevistada, tirando as partes em que eu fazia 
as perguntas. Segundo, eu escutei novamente e fui segmentando as respostas longas em partes que eu 
considerava relevantes, já pensando em que tipo de narrativa seria possível criar, e quais partes poderiam se 
completar. 
 Antes de fazer o terceiro recorte no áudio, eu decidi que a história seria uma breve descrição da pessoa, 
fisicamente e de temperamento, e depois algumas histórias das duas pessoas juntas, e por fim a declaração 
de agradecimento que simbolizava bem a relação entre elas. Então, quando eu fiz o terceiro corte eu já tinha o 
áudio quase completo, com apenas alguns ajustes de tempo para serem feitos.

Áudio original: 52 minutos
Primeiro corte: 42 minutos
Segundo Corte: 13 minutos
Terceiro Corte: 2 minutos

Figura 25

 No início, a minha ideia era ser um vídeo com a fala da mãe e da filha se 
intercalando, como se fosse uma conversa, porém na edição percebi que o áudio 
ficaria muito grande para conseguir a história que queria transmitir (passando dos 
5 minutos). Foi então que tive a ideia de serem vídeos separados, podendo assim 
contar de forma interessante cada uma das histórias.
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CONCEPT DAS 
PERSONAGENS

 Depois de ter o áudio pronto eu comecei a pensar na estética das personagens. 
Por serem ilustrações vetoriais, as formas e as cores são os elementos mais 
marcantes nesse estilo. Gosto bastante das ilustrações mais comerciais que se 
utilizam bastante de formas geométricas para a construção das suas personagens, 
mas também não queria que ficasse algo genérico.
 Fiz alguns sketches da Zilda e da Carolina, me baseando em suas fotos e 
tentando ser minimalista quanto à detalhes. 

Figura 26 Figura 27
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STORYBOARD
 Por ser uma animação que já possuía a história a ser contada no áudio, essa 
etapa foi importante para pensar em como eu iria retratar aquelas cenas. Tiveram 
partes que eu defini que precisava ser mais literal quanto a representação, e em 
outras que eu poderia ser mais livre na criatividade. 
 O processo foi basicamente escutar o áudio várias vezes, e ir pensando nas 
cenas de acordo com o tempo que começava e terminava cada fala. Ao mesmo 
tempo, durante os sketches, tentei pensar nas transições de uma cena para a outra.

Algumas
 imagens

do storyboard
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DIGITALIZAR
 Na hora de fazer as ilustrações para animação 2D digital, é muito importante 
se atentar na quantidade de elementos que estarão em movimento em cada cena, 
e também já produzi-los pensando em como serão animados (ordem das camadas, 
nomeá-las, pensar em elementos que precisarão de máscara e outras coisas). 

Figura 28
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ANIMAR

 O estilo de animação 2D utilizado, foi o cut out. Essa técnica e assemelha ao stop-motion, por ser 
composta de peças separadas tudo aquilo que será animado, como os membros, roupas, expressões faciais, 
objetos. 
 Diferente da animação tradicional frame a frame, os movimentos produzidos pela animação cut out 
são calculados pelo software de acordo com a mudança da sua posição, rotação, escala, e qualquer outro 
controlador ou efeito. Por isso ela é considerada mais fácil de ser produzida, pois o animador só precisa se 
preocupar com as poses principais e adequar as velocidades do movimento, porque depois o programa 
produz automaticamente os movimentos entre esses quadros-chaves. Já na animação tradicional, o animador 
tem que desenhar cada frame, o que gera um trabalho muito mais extenso.

 Para ajudar a animação 2D 
digital, existem plugins capazes 
de criar controladores, e esqueleto 
para as suas personagens, 
tornando o trabalho mais rápido 
e os movimentos mais fluidos. Um 
exemplo é o DUIK que é gratuito e 
com diversas ferramentas. 
 No meu projeto eu fui 
conhecer mais a fundo essa 
ferramenta quando já estava 
mais da metade do processo de 
animação, então decidi não o 
usar, mas pretendo aprender para 
ajudar em animações futuras.

Figura 29
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SOUND 
DESIGN

 O Sound Design é uma parte muito importante para qualquer produção audiovisual, pois o som 
é capaz de evocar emoções e reações difíceis de se alcançar somente com o visual.   
 Uma das técnicas utilizadas pelas grandes produtoras é o Foley, que consiste em criar efeitos 
sonoros em sincronia com o que está acontecendo no vídeo. 
 Na minha animação eu queria tentar essa técnica, para aprender um pouco como é feito. Com a 
ajuda do João, fizemos alguns sons, como o da tesoura, os dos escritos e o de passos, que acabaram 
não entrando na animação final.  
 Foram bem poucas coisas, mas acho que aprendi mais sobre como funciona essa técnica e adquiri 
um pouco de experiência se caso precisar executá-la numa próxima produção.
 Para o restante dos sons da animação foram utilizados bancos de áudio gratuitos, que foram de 
grande ajuda, principalmente para sons que seriam muito difíceis de serem gravados, como sons de 
morcegos e sons de uma floresta à noite.
 E por fim, a trilha sonora escolhida foi a “Perception”. Por ser uma melodia que se encaixa muito 
bem no sentimento que eu queria transmitir para as pessoas, além da sua melodia ser contínua e bem 
homogênea. Ela também foi retirada de bancos de áudio gratuitos.
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FINALIZAÇÃO

 Por fim, é necessário sincronizar todos os áudios com o vídeo e fazer alguns ajus-
tes de tempo. Além disso, aproveitei para testar algumas camadas de efeito, ajustes de 
cor e distorção na animação final, adicionando mais dinamicidade para o vídeo, e tam-
bém adicionei algumas animações secundárias que não estavam previstos no início 
do projeto.
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DIVULGAÇÃO
 Para a divulgação dos 
vídeos, foram criados um canal 
no Youtube, uma página no 
Facebook e uma conta no 
Instagram do “Vidas in Motion”.

 Para acessar o vídeo-piloto da série 
clique aqui,  ou acesse: 

https://www.youtube.com/

watch?v=353qIy63-MA

Figura 32

Figura 33

https://www.youtube.com/watch?v=353qIy63-MA
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CONSIDERAÇÕES
 FINAIS

 

  Desde o segunda ano da faculdade eu já me perguntava o que iria fazer de TCC, 
tive algumas ideias, tive outras idéias, achei que havia decidido, e no fim mudei de novo. 
Foi uma montanha-russa, mas aqui estamos dando o último passo para o fechamento 
desse ciclo.
  Posso dizer que estou satisfeito com todo esse processo, tive que correr 
atrás para aprender técnicas e programas que não conhecia, tive experiência em 
áreas diversas (roteiro, ilustração, animação, sound design, pensar e fazer entrevistas, 
identidade visual). Mas acima de tudo, acho que meu maior orgulho foi conceber um 
projeto que eu tive prazer em todas as etapas do processo, não pelo trabalho em si, mas 
pelo tema.
 Ao conhecer a pessoa a fundo na entrevista, todo o processo de ilustração e  
animação era como se eu tivesse fazendo um presente para entregar para ela, como se 
fosse um agradecimento por compartilhar as suas histórias.
 Espero ter feito jus as pessoas entrevistadas, e acredito que a mensagem que eu 
gostaria de passar com esse projeto foi alcançada. 
 Que venham os próximos!
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