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Resumo

A partir do desafio de desenvolvimento de um projeto em contexto de estágio na

empresa Zerozero, resulta uma investigação sobre a utilização da animação gráfica na criação de

vídeos tutoriais.

Deste modo, é um estudo de como a Arte da Animação, que tem estado presente nas nossas

vidas desde cedo e tem vindo a crescer com as oportunidades que advém das novas tecnologias,

pode ser utilizada com propósitos educativos e de marketing, para além do entretenimento.



Abstract

The challenge of the development of a project in the context of an internship on the

company Zerozero resulted in an investigation about the utility of motion graphics in the

creation of tutorial videos.

Therefore, it is a study about how the art of Animation, which has been present in our

lives since early days and has been growing with the opportunities given by new technologies,

can be used for educational and marketing purposes, going further than entertainment.







Agradecimentos

Antes de mais, quero agradecer ao professor Vitor Almeida por ter aceite fazer parte

desta fase importante do meu percurso académico como orientador da minha investigação, por

me ter guiado e por tudo o que me ensinou na área da Animação, dando-me forças para

continuar a seguir a minha paixão pelas áreas de Ilustração e Animação.

Quero agradecer à FLUP e à FEUP pelos anos maravilhosos de licenciatura e mestrado

que me deram a conhecer colegas e professores que me ensinaram muito e de quem guardarei

para sempre memórias bonitas.

Em especial, quero agradecer à minha família: os meus queridos pais e avó por me

terem dado a bonita oportunidade de estudar o que gosto e por todo o apoio ao longo destes anos

de faculdade, a minha irmã, Sara, o meu namorado Alexandre e as minhas melhores amigas Inês

e Leonor por estarem sempre do meu lado e me inspirarem.

Por fim, quero agradecer à memória do meu avô, Manuel, que desde pequena alimentou

a minha paixão pela arte: obrigada avô.





Índice

Introdução 1

Enquadramento e Motivação 3

Projeto 3

Problema(s), Hipótese(s) e Objetivos de Investigação 4

Metodologia de Investigação 5

2. Revisão Bibliográfica 6

2.1 Introdução 6

2.2.  Uma História da Animação 7

2.2.1 Imagem em Movimento: Como Tudo Começou 7

2.2.2  Animação Gráfica: O Início 11

2.2.3 Animação Gráfica: Cinema, Televisão e Web 15

2.2.4 Animação Gráfica como ferramenta Educativa e de Marketing 21

2.2.5  Revisão Tecnológica 26

3. Projeto 27

3.1 Investigação e Pré-Produção 27

3.3.1 Referências visuais 27

3.3.2 Softwares 28

3.3.3 Conceitos e Storyboards 28

3.3. Produção e Pós-produção 29

3.3.1. Arte 29

3.3.2 Processo da Animação Gráfica 34

3.3.3 Som 36

4 Conclusões e Trabalho Futuro 38

Referências 41

Websites Consultados 42

Anexos 44



11



Lista de Figuras

Figura 1: Fotografia das pinturas rupestres de Lascaux, França                                                 7

Figura 2: Fotografia de um vaso da Grécia Antiga 7

Figura 3: Representação ilustrativa da invenção Taumatrópio de Dr. John A. Paris (1820)      8

Figura 4: Fotografia da invenção Zoetrope de William George Horner                                     8

Figura 5: Figura 5 - Estudo fotográfico do cavalo de Leland por Étienne-Jules Marey             9

Figura 6: Fotografia de um exemplo da fita transparente em celulóide desenvolvida por

Hannibal W. Goodwin (1889)                                                                                             9

Figura 7: Frames do filme de animação Humorous Phases of Funny Faces de J. Stuart Blackton

(1906)                                                                                                                                 10

Figura 8: Frames do filme Symphonie Diagonale de Viking Eggeling (1923)                         12

Figura 9: Frames da animação Opus 1 de Walter Ruttmann (1919-1921)                                13

Figura 10: Frames de trabalho de Len Lye 13

Figura 11: Retrato de Len Lye em Nova Iorque (1966) 13

Figura 12: Trabalho de Lotte Reiniger, 1930’s 14

Figura 13: Fotografia de Mary Ellen Bute 14

Figura 14: Frames de trabalho de Harry Smith, década de 50                                                   14

Figura 15: Frames da abertura do filme Vertigo de Hitchcock (1968)                                       16

Figura 16: Fotografia de Ivan Sutherland (1961) 16

Figura 17: Frames de The Pink Panther de Friz Freleng (1963) 17

Figura 18: Fotografia de Terry Gilliam num programa televisivo a explicar o seu processo de

animação                                                                                                                             17

Figura 19: Frames do genérico de abertura do filme The man with the golden arm de Otto

Preminger (1995) animação de Saul Bass                                                                          18

Figura 20: Frame de Blue’s Clues 25

Figura 21: Frame de Kurzgesagt – In a Nutshell 25

Figura 22: Frame de FIFA GUARDIANS (Homem Bala, 2019) 25

Figura 23: Frames de MyKubo (HomemBala, 2014) 25

Figura 24 - Captura de Ecrã: Homepage do website da Zerozero (2021)                                    29

Figura 25 - Ideia inicial de representação da homepage Zerozero para o vídeo                             29

12



Figura 26 - Alterações da ideia inicial de representação da homepage do website Zerozero         29

Figura 27 - Representação final do website Zerozero                                                                     29

Figura 28 - Alguns grafismos utilizados para a representação das funções do website Zerozero 30

Figura 29 - Alguns dos ícones feitos para representar funções do website Zerozero 30

Figura 30 - Personagens desenvolvidas para o projeto: representação

dos adeptos e funcionário Zerozero                                                                                      31

Figura 31 - Exemplo de alterações que o character design sofreu ao longo do desenvolvimento  32

Figura 32 -  Ilustração das personagens a interagir                                                                          32

Figura 33 -  Ilustração da personagem frente, verso, lado                                                                33

Figura 34 -  Ilustração da personagem em posições diferentes                                                        33

Figura 35 - Palete de cores                                                                                                               34

Figura 36 -  Animação dos elementos no After Effects                                                                   35

Figura 37 -  Animação das personagens utilizando ferramenta de marioneta                                 35

13



Introdução

1. Introdução

O presente relatório de projeto centra-se sobre o tema A arte da animação como tutorial

para ferramentas de colaboração avançadas. Esta investigação conta com um projeto final

desenvolvido num estágio curricular em contexto empresarial.

Deste modo, é feita uma abordagem sobre o Estado da Arte na área da Animação Gráfica e

de que forma esta arte pode ser utilizada para criar tutoriais e/ou vídeos com caráter educativo.

Para este projeto foi feito um levantamento bibliográfico e de referenciais visuais, não tendo

surgido grandes dificuldades, visto que é uma área atual e com uma vasta literatura relacionada.

Além disso, a animação gráfica é utilizada no nosso dia-a-dia em várias situações e, por isso, é

uma fonte de inspiração constante.

A palavra animar deriva do verbo em Latim animare, que significa “dar vida ou encher

de ar” (Wright, 2005). A animação tem estado presente na vida do Homem desde cedo com a

tentativa de criar imagens que simulassem movimento, tendo algumas dessas tentativas

sobrevivido até aos dias de hoje como pinturas rupestres e cerâmica da Grécia Antiga. Disto,

passou para a tentativa de criar imagens efetivamente em movimento e, mais tarde, que estas

contassem histórias. Durante as primeiras invenções, que levaram consequentemente ao

nascimento da arte do cinema, surgiram essas imagens em movimento através de mecanismos

que criavam essa ilusão: as primeiras animações. As imagens animadas denominadas de Motion

Graphics são herdeiras diretas dessas primeiras animações, como é patente, por exemplo, na

obra do pioneiro da animação Émile Cohl. Nos dias de hoje, com o avanço das tecnologias de

multimédia, é comum na atividade dos designers a criação de vários tipos de animação, desde

tipografia animada, 3D, design de interfaces dinâmicas e cativantes, entre outros.

Despertou-se, assim, o interesse de procurar entender de que forma esta arte pode servir

para a criação de conteúdo educativo e de tutorial, indo para além do entretenimento. Surgiu

também a oportunidade, por parte da empresa Zerozero, de ser desenvolvido um projeto em que

esta seja utilizada de forma viável e suficientemente cativante para prender um público a um

tema ou até a um website. Assim, o objetivo é utilizar a animação gráfica como meio de
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instrução num contexto em concreto e, simultaneamente, interessar e prender o público a um

conteúdo.

Desta forma, tendo em conta os conceitos adquiridos durante a investigação, prevê-se que

estes sirvam para serem aplicados de alguma forma na criação de um projeto final que servirá

como caso de estudo para tentar entender se a animação gráfica é adequada e contribui ou não

para o ensino/instrução.
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Introdução

1.1 Enquadramento e Motivação

Este projeto está a ser desenvolvido em contexto de estágio na empresa Zerozero, uma

empresa que tem um portal desportivo online que cobre notícias, resultados, entre outras

informações relacionadas com desporto, especialmente futebol. O website da Zerozero funciona

de modo a permitir que os utilizadores interessados não só consultem a informação disponível,

mas também tenham oportunidade de contribuir para essa mesma informação. Desta forma,

qualquer pessoa pode, num estilo semelhante à Wikipédia, enviar informações que depois

estarão disponíveis para consulta por parte de outros visitantes.

A Zerozero apresentou uma proposta que visava responder a um dos problemas que tem

enfrentado, que é “de que forma podemos criar vídeos tutoriais que ensinem os nossos visitantes

a contribuir se assim o quiserem”. Deste modo, procuram uma proposta de criação de tutoriais

numa animação cuidada e cativante, mas essencialmente descomplicada de entender e concreta

para que os visitantes interessados consigam facilmente navegar pela interface do website e

contribuir como e sempre que quiserem.

Sendo licenciada em História da Arte, mas com um gosto pessoal muito forte pelas artes da

Ilustração e Animação, o mestrado em Multimédia foi uma chance para me confrontar com

novos desafios e desenvolver competências práticas nessas áreas. Este estágio permite-me, para

além do lado de investigação académica no tema, ter uma experiência em contexto de trabalho

empresarial e aplicar a minha investigação a um caso prático concreto, desenvolvendo então

capacidades que até hoje não tive oportunidade em contexto de estudo.

Como objetivo é esperado que as experimentações dos vários temas estudados durante a

investigação possam resultar num exemplo de caso de estudo para os futuros interessados por

animação ligada à educação, ao desporto, à web e às novas tecnologias de multimédia.

1.2 Projeto

Como resultado da minha investigação da dissertação, é esperada a concretização de um

projeto final que consistirá em protótipos de pequenas animações gráficas. Estas animações

gráficas terão como intuito servirem de tutoriais para o website da empresa Zerozero, de modo a

que, respondendo ao problema que me apresentaram, seja proposta uma solução que ajude os
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visitantes do website a conseguirem contribuir de forma fácil e intuitiva com a informação que

desejarem.

Deste modo, como explicado anteriormente (1.1), o website desportivo da Zerozero oferece

aos visitantes que gostam de desporto a possibilidade de submeterem informação sobre algo que

lhes interesse (informações sobre jogadores, jogos, modalidades, entre outros) e, sendo um sítio

com muita informação, a interface pode ser um pouco confusa, especialmente para quem quer

contribuir pela primeira vez. Assim, é esperada uma proposta simples, mas cativante e, acima de

tudo, explicativa de como os utilizadores podem chegar ao propósito que procuram: a submissão

de nova informação no website.

Contudo, tendo em conta a natureza da dissertação, é esperado que o projeto seja um

exemplo de possíveis formas de utilização da animação no campo educativo.

1.3 Problema(s), Hipótese(s) e Objetivos de Investigação

Tendo em conta o tema da animação, esta investigação centra-se em tentar entender

métodos desta arte que permitam fazer a ligação a propósitos educativos.

Deste modo, a animação tem vindo a crescer e a ser aplicada em vários contextos

diferentes, dada a evolução da tecnologia que permite aos designers e interessados trabalhar

diferentes conceitos e possibilidades. Face a estas novas opções tecnológicas e também à

acessibilidade e facilidade de utilização das mesmas, isso possibilita a abordagem à animação

gráfica de forma mais alargada o que, antigamente, com a animação analógica, não era possível.

É notório que a atenção do Homem nos dias de hoje é cada vez mais curta e o mercado tem

vindo a arranjar mais estratégias para tornar tudo mais dinâmico e cativante de forma a passar

ideias e informações mais facilmente ao público-alvo. Assim, a utilização de animações gráficas

na web e na publicidade tem vindo a ser cada vez mais trabalhada.

Os objetivos desta investigação são tentar entender de que forma é que a utilização da

animação gráfica pode ser interessante e uma mais valia na criação de vídeos tutoriais e vídeos

no campo educativo e de que forma isso pode promover ideias, disseminar informação e até

publicitar marcas. É certo que, apesar de ser uma arte alargada e com diferentes oportunidades

criativas, esta também tem obstáculos a ultrapassar para conseguir servir os propósitos para a

qual é pensada. Ou seja, é necessário ter em conta vários fatores como o público-alvo e a

plataforma para a qual é criada para fazer sentido.

4



Introdução

1.4 Metodologia de Investigação

Inicialmente, em relação à metodologia de investigação para o estado da arte, foi feita uma

pesquisa bibliográfica, incluindo livros e artigos científicos, e conteúdos visuais. Depois de feita

uma breve contextualização teórica sobre o tema da Animação, a pesquisa foi alargada para os

campos mais específicos das técnicas de animação como Motion Graphics, Tipografia e técnicas

de Publicidade e Marketing. O próximo passo foi fazer uma investigação para entender mais

sobre o tema e de que forma pode haver uma contribuição para o mesmo.

Foi, também, criado um plano de trabalhos para ajudar na organização do desenvolvimento

da dissertação. Este plano de trabalhos prevê os pontos-chave, que é a parte da investigação e da

escrita sobre o tema da Animação como uma ferramenta para a criação de vídeos tutoriais

(educativos), e a parte prática, que consiste no estágio na empresa Zerozero e no

desenvolvimento do projeto – exemplos de vídeos tutoriais com a utilização da Animação

Gráfica para ser aplicado no website da empresa.

Deste modo, tendo em conta que, para além da componente de investigação haverá a

componente prática, foram também investigados métodos e ferramentas digitais para a criação

de animações e adquiridos alguns desses softwares que podem vir a contribuir para o

desenvolvimento do projeto final.
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Revisão Bibliográfica

2. Revisão Bibliográfica

2.1 Introdução

Para o estado da arte utilizou-se a pesquisa bibliográfica, incluindo livros e artigos

científicos, e conteúdos visuais. Sendo a Animação uma arte cada vez mais presente e aplicada a

variados contextos, existem várias referências de autores que refletem sobre esta em termos

teóricos e técnicos e também existem vários exemplos práticos que são relevantes de observação

e referência, que ajudaram a compreender as soluções a que outros artistas recorrem

atualmente.

A arte faz parte da história da evolução do Homem desde muito cedo. Nas primeiras

imagens encontradas, podia-se verificar já um começo de tentativa de expressar um sentido de

movimento nas pinturas e uma necessidade de fazer passar histórias através da imagem em

movimento, ou aparente movimento, deixando memórias gravadas para o futuro. Desde o

Taumatrópio (1820s por Dr. John A. Paris), um dos primeiros dispositivos que criavam a ilusão

de movimento, passando pelas primeiras grandes animações 2D por Walt Disney até às

animações gráficas que nos rodeiam hoje, é notória a importância da Animação e a sua evolução

lado-a-lado com a tecnologia.

Desta forma, com a evolução das novas tecnologias tem-se vindo a notar uma disseminação

da Animação Gráfica respondendo a uma maior procura e tendo em conta que é mais acessível

de criar nos dias de hoje, havendo até vários softwares que possibilitam os interessados a dar

vida às suas ideias de uma forma mais fácil.
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Revisão Bibliográfica

2.2.  Uma História da Animação

2.2.1 Imagem em Movimento: Como Tudo Começou

Como Jon Krasner explica em Motion Graphic Design: Applied History and Aesthetics,

desde muito cedo na história da arte que o Homem procurava transmitir movimento nas suas

pinturas numa tentativa de contar histórias. Isso é visível até aos dias de hoje nas pinturas

rupestres encontradas como as de Lascaux na França (fig.1), em que se pode observar um

conjunto de touros em aparente movimento. Também se encontram estas experiências em alguns

vasos da Grécia Antiga, que nos mostram a tentativa de demonstrar esse movimento nas pinturas

de cavalos a correr através da distorção e multiplicação das suas patas (fig.2). Em 1924, Peter

Mark Roget publicou Persistence of Vision with Regard to Moving Objects (Roget, 1924). Estas

experiências no campo da Animação estão ligadas à persistência da visão, um princípio do olho

humano, que consiste na habilidade dos nossos olhos reterem imagens numa fração de segundo

antes de desaparecerem, e o nosso cérebro permite-nos entender uma rápida sucessão de

imagens como uma imagem contínua. Um exemplo disto é o folioscópio - flip book ( Wright,

2005).

Tendo isto em conta, começaram a fazer-se várias experiências como caixas ilusionistas,

que continham variados efeitos de elementos a moverem-se pelos palcos dos teatros, e lanternas

mágicas que criavam slide shows.
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Revisão Bibliográfica

Em 1820, o Taumatrópio (fig.3), pelo Dr. John A. Paris, foi um dos primeiros aparelhos

com sucesso na ilusão de movimento, consistindo num disco de papel em que cada lado tinha

uma imagem diferente. Este disco estava preso a um fio que se segurava em cada ponta e, ao

rodar e soltar, fazia o disco girar rapidamente criando essa ilusão de uma imagem só em

movimento. Uns anos depois, outra ferramenta muito conhecida ainda nos dias de hoje, foi o

Zoetrope (fig.4), criado por William George Horner, que consiste num pequeno cilindro com

ranhuras verticais em toda a sua volta e que dentro continha fitas de papel com uma sequência

de imagens. Quando se colocava a rodar e se observava pelas ranhuras, criava a ilusão que as

imagens eram uma só sequência e dava a sensação de movimento.

Durante os anos de 1860s, Leland Stanford, um antigo governador da Califórnia, ficou

interessado num estudo de um psicólogo e cientista francês chamado Étienne-Jules Marey que

sugeria que os movimentos dos cavalos são diferentes do que as pessoas pensam. Por isso,

Leland contratou um fotógrafo chamado Eadweard Muybridge para tirar uma série de

fotografias ao seu cavalo (fig.5). Na continuação das suas experiências, Muybridge criou o

Zoopraxiscope, um dispositivo inovador que permitia ao fotógrafo projetar 200 imagens numa

tela. Mais tarde, em 1884, Muybridge produziu uma compilação de mais de 100,000 estudos

detalhados de animais e humanos a fazerem variadas atividades físicas, o que contribuiu para a

formação de vários artistas (Krasner, 2008).
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Revisão Bibliográfica

Em 1889, Hannibal W. Goodwin desenvolveu uma fita transparente em celulóide

(fig.6), o que permitiu, pela primeira vez na história da imagem, longas sequências que podiam

ser contidas numa única bobine. Na Inglaterra do mesmo ano, os irmãos Lumiére

desenvolveram a Kinora, um aparelho com uma roda de 14cm com uma série de imagens.

Quando se rodava com a manivela, as imagens em frente da lente davam a ilusão de movimento.

Pouco depois, estes desenvolveram também o Cinematógrafo, que permitia a captação de

imagem e projeção da mesma. Para além da sua portabilidade, esta foi a primeira

câmera/projetor produzida em massa e que levou os primeiros filmes a serem projetados em tela

grande, com um público a pagar, nascendo então o Cinema. Em 1899, Arthur Melbourne fez o

primeiro filme de animação utilizando fósforos (Wright, 2005).
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Revisão Bibliográfica

Com estes avanços no cinema e nos meios de captura e projeção de imagens, também se

começaram a fazer experiências com projeção de desenhos em movimento (animação). O

processo de cel animation, criado em 1910 por Earl Hurd, foi bastante importante na animação

tradicional pois envolvia o uso de folhas translúcidas de celulóide para criar sobreposições de

imagens. Alguns dos artistas que utilizaram este processo incluíam Max Fleischer (Betty Boop),

o Paul Terry (Terrytoons) e o Walter Lantz (Woody Woodpecker).

Também no início do século XX, Georges Meliès, ilusionista francês e um dos

primeiros cineastas na história, estava a utilizar técnicas como stop action photography nos seus

filmes como o conhecido Le Voyage dans la Lune (1902), levando o ilusionismo e o teatro para

o filme. Outras técnicas que utilizava e tornou populares foram a sobreposição de imagens, a

dupla exposição, a dissolução e o desvanecer.

Em 1906, J. Stuart Blackton, juntamente com a sua empresa Vitagraph, lançou

Humorous Phases of Funny Faces (fig.7). Neste curto filme, vê-se a mão de Blackton a

desenhar a face de uma figura masculina e de uma figura feminina que vão alterando as suas

expressões faciais através da exposição de cada frame (Krasner, 2008).
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Revisão Bibliográfica

Um ano depois, Emile Cohl mostraria o seu primeiro filme animado, onde as

personagens resumidas a linhas brancas em fundo preto contavam uma história sofisticada. O

seu trabalho ditaria: “não faças o que uma câmara consegue fazer, mas sim o que não consegue”

(Williams, 2001). Em 1908, criou Fantasmagorie e, foi aí que, enquanto a animação stop

motion progredia em algumas nações, a 2D foi vista como uma forma distinta de arte. Esta

animação em desenho de linhas foi baseada em princípios surrealistas. (Wells, 2016; Moore,

2016).

Nos anos 20, continuaram várias experiências no campo da Animação, como as de Walt

Disney na criação de longas metragens animadas que até aos dias de hoje permanecem como

algumas das maiores referências na área. Artistas como Joanna Quinn em Basics Animation:

Drawing for Animation explicam como é importante técnicas de desenho para a criação de

animações. Os artistas do início da animação faziam imitações da vida real, ou seja, o desenho

de observação foi muito importante para conseguirem entender como funcionam certos

comportamentos humanos e físicos e passar isso para uma estilização mais própria e,

consequentemente, dar vida a essas imagens com a animação. Questões que acompanham a

história da arte desde muito cedo, como noção de composição e perspetiva, até linhas e volumes,

passando para ideias de movimento e ritmo, são algumas das que são pensadas até chegar ao

processo de animação. Além disso, passar por pesquisa e storyboard, ajuda o artista a entender a

sequência que quer produzir. Todos esses pormenores que foram surgindo da experiência fazem

parte do processo de animação (Krasner, 2008).

2.2.2  Animação Gráfica: O Início

No começo do século XX, acontecimentos desde a tecnologia pós-guerra, avanços

industriais e mudanças sociais e económicas contribuíram para uma mudança também na arte

com movimentos como o Dadaísmo, Surrealismo, Cubismo e Futurismo. Assim, os artistas

começaram a rejeitar as representações clássicas e isso levou à evolução da arte e escultura

abstrata. Com estas várias experiências (na música, pintura, fotografia, cinema e outros tipos de

arte) estas formas de modernismo deixaram de parte a procura da beleza e organização social e

deram lugar a uma desconstrução dos padrões estéticos da arte até então estabelecidos (Krasner,

2008).
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Revisão Bibliográfica

Durante a década de vinte, começou a surgir a ideia de “estrelas” de cinema especialmente

com a indústria cinematográfica de Hollywood que começou a produzir em massa focando-se

em valores como a família e o patriotismo. Ao mesmo tempo, noutros países como Alemanha,

França e Dinamarca, os realizadores começaram a focar-se em projetos mais pessoais e abstratos

seguindo a vontade de criar arte, incluindo cinema de animação.

Viking Eggeling, um músico e pintor sueco, procurava uma linguagem universal através

de símbolos abstratos. As tendências do movimento Dada permitiram a Eggeling quebrar das

escolas convencionais acabando por colaborar com o realizador alemão Hans Richter numa

série de desenhos utilizando linhas retas e curvas com variações de orientação e grossura. Estas

imagens levavam os observadores a vê-las num contexto temporal por serem ordenadas de

forma progressiva ao longo do papel. Todo o seu interesse profundo em integrar o tempo nos

seus trabalhos fez com que se interessasse pelo cinema e, em 1923, produziu o filme Symphonie

Diagonale (fig.8).

Hans Richter apercebeu-se que o filme de animação era o próximo passo lógico para

expressar a relação cinética entre formas positivas e negativas. Os seus filmes nos anos 20

demonstravam uma aproximação surreal que combinava animação com imagem real.

Depois da primeira guerra, Walter Ruttmann, um pintor alemão, viu potencial nos

filmes como um meio para abstração e movimento. Em 1920, fundou o seu próprio estúdio de

cinema em Munique e foi pioneiro de uma série de curtas-metragens de animação chamada

Opus, onde explorava a interação entre formas geométricas. O filme Opus 1 (1919-1921) foi um

dos primeiros filmes abstratos produzidos e um dos únicos que foi filmado a preto e branco e

pintado à mão (fig.9) (Krasner, 2008).
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Len Lye, um animador surrealista da Nova Zelândia, foi pioneiro na realização de

animação sem câmera através da pintura direta em celulóide de 35mm. O seu uso de imagens

abstratas e metafóricas é produto da sua associação com o surrealismo, futurismo,

construtivismo e expressão abstrata e também o seu amor por caligrafia, jazz e arte oceânica

(Krasner, 2008).

Lotte Reiniger, artista natural da Alemanha, ficou conhecida, durante a era do filme

sonoro nos anos 30, pelas suas animações de silhuetas recortadas. A sua longa metragem The

Adventures of Prince Achmed foi uma das primeiras grandes produções e demorou
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aproximadamente três anos a completar. As personagens principais eram marionetes criadas

com cartolina e fotografadas uma a uma.

No Texas, nasceu Mary Ellen Bute que estudou pintura e iluminação de palco, em Yale.

O seu primeiro filme é dos anos 30 e chama-se Rhythm in Light, para o qual utilizou papel

fotográfico e cartolina para fazer os modelos e, através de espelhos e cinzeiros de vidro, criar

variados reflexos. Também explorou padrões nos osciloscópios numa tentativa de controlar luz e

produzir ritmo.

“I wanted to manipulate light to produce visual compositions in time continuity such as a musician

manipulates sound to produce music… By turning knobs and switches on a control board I can “draw” with a beam

of light with as much freedom as with a brush.” - Mary Ellen Bute. (Krasney, J., Motion Graphic Design: applied

History and Aesthetics,  pág. 16)

Outro artista de interesse foi Harry Smith de Oregon.. O processo de criação de Smith

passava por pintura à mão em película de 35mm, resultando numa combinação de stop motion e

colagem. As suas composições eram complexas e cheias de mistério, tendo sido interpretadas

como explorações inconscientes do processo mental ao longo dos anos 50 (Krasner, 2008).
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2.2.3 Animação Gráfica: Cinema, Televisão e Web

O texto nos filmes vem desde a era do cinema mudo. Este texto era muitas vezes

apresentado através de cartões. Estes cartões, pintados à mão, eram inseridos ao longo dos

filmes para criar continuidade na história através de falas ou outro tipo de informação. Muitas

vezes, as letras eram trabalhadas esteticamente com contornos decorativos e indo de encontro

com o tema dos filmes, por exemplo, os filmes de terror ou romances. Formas cinéticas de

tipografia podem criar emoções através do impacto gráfico e do movimento. Várias vezes o texto

nem é lido, mas sim entendido pelas formas, criando uma experiência através de metáfora e

movimento. Assim, é importante escolher os tipos de letras que mais apropriadamente vão

expressar a mensagem que se quer transmitir para que haja uma eficácia na comunicação.

Entender o básico dos tipos de fontes ajuda a identificar quais as melhores para certos tipos de

design. Quando se atingiu o sonoro, os títulos alcançaram uma forma de arte. Mais tarde,

vieram a evoluir não só no cinema, mas também ocupando outros campos como televisão e

eventualmente a web.

Krasner (2008) explica que, a partir dos anos 60, os avanços nas tecnologias digitais

exerceram grande influência nas seguintes gerações de animadores e designers de motion

graphics. John Whitney, animador e inventor norte-americano, colocou a hipótese de um futuro

em que os computadores seriam reduzidos ao tamanho de uma televisão para uso de casa. Tendo

um forte interesse nas áreas de cinema, música electrónica e fotografia, este foi influenciado

pelos cineastas avant-garde franceses, dos anos 20. Whitney tentou juntar a ciência com estética

através do uso do computador como um meio de criação artística, procurando relacionar música

e animação abstrata. Durante a Segunda Guerra Mundial, descobriu que a tecnologia militar

poderia ser utilizada para criar gráficos. Com isto, utilizando excesso de hardware que não

estava a ser utilizado, criou um computador analógico (ao qual chamou “cam machine”), que

era capaz de metamorfosear imagens e escrita. Esta invenção tornou-se relevante nas

publicidades e na legendagem de filmes. Durante os anos 50, Whitney produziu filmes de 16mm

para a televisão e participou em obras como Vertigo de Alfred Hitchcock, onde criou uma

sequência de abertura (fig. 15). Nos anos 60, fundou a sua empresa Motion Graphics e, em

1974, o seu filho juntamente com Gary Demos formaram o grupo Motion Picture Products, que

levou à realização de Westworld (1973), o primeiro filme a utilizar processamento digital de

imagem.
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“Bass fashioned title sequences into an art, creating in some cases, like Vertigo, a mini-film within a film. His

motion graphics compositions function as a prologue to the movie - setting the tone, providing the mood and

foreshadowing the action.” - Martin Scorsese.

Em 1961, um estudante, Ivan Sutherland criou um programa chamado Sketchpad

(fig.16) que permitia criar desenhos em vetores. Para tal, era utilizada uma caneta com uma

célula fotoelétrica na ponta que permitia gerar formas no ecrã (Krasner, 2008).

Friz Freleng, que já tinha trabalhado em cartoons para a Warner Bros, realizou a

abertura da animação The Pink Panther (1963), que se tornou num ícone da cultura pop e
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apareceu em várias sequelas e até na sua própria série televisiva. Este design foi completamente

inovador face às animações mais baratas que se faziam na altura para a televisão (fig.17).

Outra grande referência na história da animação é Terry Gilliam pelo seu contributo com

uma série de sequências de títulos e animações curtas que produziu para Monty Python. Terry

foi muito influenciado artisticamente por revistas de sátira como Help! e MAD Magazine. Em

1969, conheceu o comediante britânico John Cleese que o convidou a juntar-se ao grupo Monty

Python como animador. As suas animações com um estilo de colagem em stop-motion

funcionaram extremamente bem com o estilo de comédia do grupo (Krasner, 2008).

De grande relevância, o designer Saul Bass foi percebendo durante o seu percurso a

importância da aproximação da linguagem do seu trabalho com o do realizador, como premissa

essencial na sua relação criativa. Desta forma acreditava que o genérico, que não costumava

receber grande atenção, tinha uma importância complementar ao filme. Assim, nos seus

genéricos, procurava encontrar símbolos que sintetizassem a essência do mesmo de modo a

tentar provocar no espectador um estado de espírito determinado. Também procurava apresentar

um tempo anterior ao do filme. Por fim, era importante potenciar um elemento específico a

partir da narrativa e expandi-lo procurando uma visão original (Almeida, 2005, p.38)

Um exemplo do seu trabalho foi o seu contributo para o filme The man with the golden

arm (Preminger, 1995, fig.19), um drama sobre um homem na sua luta contra o vício da droga.

Num fundo preto, contrasta uma barra branca que surge inclinada e desce no ecrã enquanto

surge o nome do realizador Otto Preminger. Esta animação conjuga-se com música de Elmer

Bernstein. Depois, seguem-se outras linhas em diferentes direções, num jogo com os nomes dos

atores protagonistas e o título do filme. Os visuais vão seguindo sempre a pontuação sonora,

num ênfase mútuo entre o som e a imagem, tendo em conta que Bass trabalhou sobre a partitura

17



Revisão Bibliográfica

musical, contrariando o processo habitual em que o compositor costumava compor a música

sobre as imagens. Atingindo o clímax, surge de várias linhas uma barra mais espessa que forma

um braço distorcido, que, de acordo com Bass, é um elemento síntese que remete para o

contexto disfuncional do protagonista viciado em droga. Estas linhas podem também ser

conotadas com as agulhas das seringas, um efeito tendencialmente abstrato. (Almeida, 2005,

p.39)

Contudo, o Homem avança e a tecnologia também, o que fez com que a animação

pudesse evoluir para outros campos como o computacional. Nasceram ideias em base do que as

novas tecnologias permitiam, como animações em 3D e a utilização de animação gráfica em

mais do que no contexto de entretenimento, mas também no campo educativo, promocional e

web (Krasner, 2008).

Deste modo, devido às variadas tecnologias a que temos acesso nos dias de hoje, e

também os vários propósitos que a animação pode estar ligada, existem atualmente vários

métodos de animação. As técnicas de composição de motion graphics, por exemplo, têm vindo a

tornar-se cada vez mais avançadas permitindo até a junção de imagens 2D e 3D, tipografia e

conteúdo de imagem real. A tecnologia veio não só melhorar o processo de composição, mas
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também acabou por o complicar, o que fez com que os designers tivessem de pensar em layers.

Composições de motion graphics permitem integrar de forma natural vários tipos de conteúdo

num espaço multi layer uniforme para criar relações visuais únicas. Avanços também em

técnicas de animação como parenting e nesting permitiram coordenar e preservar certos tipos de

movimentos e modificá-los independentemente. A maioria dos softwares de motion graphics

permite trabalhar com câmaras dando várias perspetivas diferentes à composição. Desta forma,

noções básicas de câmara utilizadas no cinema tradicional podem ser simuladas digitalmente.

Tendo em conta o passado e o presente, a hibridez dos media tradicionais e digitais permite aos

designers de motion graphics criar composições complexas. Além disso, as possibilidades

criativas que existem na junção de diversos tipos de imagens puxam os limites da

experimentação e expressão artística.

As edições que envolvem coordenação e junção de múltiplas imagens, ações e eventos

num todo coeso e os cortes produzem mudanças instantâneas entre cenas. A edição paralela

envolve juntar eventos separados e criar uma noção de causa e efeito. Os cortes são também

utilizados para mudar a atenção do observador da ação principal que se vai desenvolvendo no

tempo e no espaço. Os jump cuts produzem alterações abruptas na posição, movimentos e outros

num tempo contínuo.

Deste modo, a edição pode ser utilizada para criar continuidade ou descontinuidade,

variar entre composições de tempo e alterar a duração dos eventos, incluindo pausas, para

quebrar a previsibilidade, mantendo o interesse do observador. Também, é importante pensar na

ideia do nascimento, vida e morte aplicado a histórias dando-lhes então início e fim, para ter

lógica e manter essa continuidade e a atenção do público-alvo.

Nos anos mais recentes, as imagens reais têm tido uma presença grande em motion

graphics por causa do vocabulário cinemático dos designers e das técnicas avançadas de

composição. Os designers têm a possibilidade de pensar fora da caixa e experimentar novas

formas (Krasner, 2008).

Técnicas iniciais do cinema, que foram usadas para experimentar filmes avant-garde, e

sequências de títulos foram adotados para broadcast motion graphics no momento em que a

televisão se começou a tornar um novo meio para a animação.

No fim dos anos 60, Harry Marks, que trabalhava para a ABC, teve a ideia de um logotipo

em movimento e contratou Douglas Trumbull. Para isso, a sua câmara de scan (slit-scan) foi

montada e movida passando por peças de arte que estavam numa mesa iluminada. Em frente da

arte, estava um ecrã opaco com uma ranhura fina vertical que restringia o campo de visão.
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Apesar de ter sido um método dispendioso, também foi um grande sucesso e uma grande

revolução no graphic design, tendo mostrado várias possibilidades de utilização do motion

graphics no mundo do broadcast.

Para um supermercado nos chamar à atenção de um produto, normalmente tem de ganhar o

nosso interesse mesmo antes de entrarmos no estabelecimento. O universo dos multicanais é

semelhante no que diz respeito a ser necessário pensar no branding para manter a competição.

As companhias de televisão são extremamente conscientes da imagem e procuram sempre

inovar, sendo que a crescente competição por telespectadores continua a alimentar a necessidade

de encontrarem melhores gráficos.

Dentro do conteúdo televisivo, têm de se referir as campanhas publicitárias. Estas têm

como objetivo dar a conhecer mais ao público um produto, um serviço ou uma marca. Fazer

passar a mensagem certa e ter a certeza que esta é feita de forma clara é muito importante para

que a campanha tenha sucesso. Isto passa pelo desenvolvimento de um esboço do que são os

objetivos da mesma, identificar e examinar o público-alvo relativamente a idades, gênero,

ocupação e estilo de vida, e avaliar oportunidades de marketing e canais de comunicação como

apresentações de vendas, impressão, rádio, ou publicidades televisivas. Deste modo, as

publicidades televisivas são uma das formas publicitárias mais eficazes para gerar

reconhecimento às marcas e facilitar a venda de produtos. A maioria das publicidades nos dias

de hoje, que vende tudo, desde eletrodomésticos a campanhas políticas, pode durar entre 5-10

segundos até 1h de televenda.

Na televisão, estas campanhas publicitárias existem desde os anos 70 e deram

oportunidades artísticas a muitos designers (Krasner, 2008).
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2.2.4 Animação Gráfica como ferramenta Educativa e de Marketing

A animação é um dos aspetos mais eminentes na cultura popular do mundo. Esta informa

todos os aspetos do terreno visual que nos rodeia.

A maioria dos websites nos dias de hoje têm alguma forma de figura animada, tal como

formas novas de cartoon. Também continua a abraçar novas utilizações em áreas como a

ciência, a arquitetura, a saúde e o jornalismo. Esta é uma das formas mais dinâmicas de

expressão acessível sendo uma arte e ofício multi e interdisciplinares, abraçando desenho,

escultura, performance, dança, ciência computacional, ciência social e muito mais.

É importante destacar razões pelas quais escolhemos animação em vez de imagem real.

Destas são:

- a animação oferece um vocabulário de expressão diferente para viver a ação e permite

liberdade criativa;

- a animação dá um maior controlo sobre a construção e resultado do trabalho;

- a animação pode ser útil no relacionamento com o observador e operar no mundo físico

e material da imagem real;

- a animação pode oferecer uma representação diferente da realidade ou criar mundos

geridos pelos seus próprios códigos e convenções que radicalmente sejam diferentes do

mundo real;

- A animação consegue atingir tudo o que pode ser imaginado e criar uma arte do

impossível. ( Wells, 2016; Moore, 2016).

De acordo com Shaaron Ainsworth em How do Animations influence learning?, as

animações são uma forma dinâmica de representação, que mostra um processo que se altera ao

longo de um tempo. As animações têm sido incluídas nas tecnologias de educação com cada vez

mais frequência desde a década de 80, indo a par com os softwares e hardwares que vão

contribuindo cada vez mais para a sua criação. Normalmente estas animações são feitas para

demonstrar algo que é difícil mostrar no mundo real, como por exemplo, alterações no planeta,

pois se acredita que estas ajudam os observadores a entender ideias complexas mais facilmente

(p.3).

Contudo, há várias razões que podem fazer com que as animações ajudem na

aprendizagem e alguns investigadores têm vindo a refletir sobre isso. Alguns acreditam que as

animações ajudam porque são especialmente motivadoras (Rieber, 1991), outros relacionam
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algumas propriedades computacionais específicas das animações com certas necessidades

cognitivas de aprendizagem (Tversky et al, 2002), mas alguns também acham que deve haver

um limite, porque acham que os observadores podem ter dificuldades a processar a animação

(Lowe, 2003).

Ao longo dos tempos tem-se vindo a fazer progressos em relação a entender como as

animações podem ser mais eficazes, como, por exemplo, ao combinarmos animação com

narração em vez de apenas texto. Para entender isso, Ainsworth escreve sobre alguns tipos

diferentes de explicação que acredita que ajudam a entender a questão de aprender através de

animações. (p. 6)

Segundo Stenning, a expressividade refere que a representação tem um forte impacto na

memória. No caso da animação também temos a restrição temporal que quer dizer que uma

animação não deve ser ambígua no que diz respeito ao tempo, forçando a que haja uma

sequência particular, caso contrário esta pode ser uma representação problemática, (Stenning &

Oberlander, 1995; Stenning 1998).

Um dos problema da expressividade nas animações é que, se todos os aspectos

dinâmicos de uma situação forem mostrados ao mesmo tempo, isso faz com que uma animação

não se foque num aspeto único e os observadores possam tirar conclusões erradas do que se está

a tentar demonstrar (Ainsworth, p. 9).

Já relativamente à expressão cognitiva, a atração intuitiva da animação tem uma

explicação cognitiva na qual muitos investigadores baseiam os seus argumentos. Para muitos, se

queremos que os observadores formem uma representação correta de uma situação dinâmica,

então a animação parece a melhor escolha para ensinar.

De acordo com Richard Mayer, existem três suposições cognitivas fundamentais: a

primeira é que existem dois canais separados para processar representações visuais e verbais; a

segunda é que cada um desses canais só pode processar ativamente um limite de informação de

cada vez; e a terceira é que a aprendizagem significativa e profunda resulta dos aprendizes

selecionarem, organizarem e integrarem novo material com antigo de modo a construírem o seu

próprio conhecimento. A sua teoria defende que animações com narração são uma forma de

representação que permite o sistema cognitivo tirar mais informação. (Mayer, 2001)

De acordo com Schnotz (Schnotz & Rasch, 2005), existem duas maneiras em que as

animações podem facilitar o processo cognitivo. A primeira é a forma como as animações nos

dão informação extra que as imagens não conseguem dar, a outra é como as animações ajudam o

observador a desenvolver mentalmente modelos dinâmicos de situações.
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Relativamente às explicações motoras existem algumas teorias de como as animações

podem estar relacionadas. De acordo com Martin & Schwartz (2005), as ações físicas podem ser

um suporte para a aprendizagem e consequentemente pode haver um papel da animação na

educação de atos físicos, por exemplo, animações que demonstram atividades físicas. Também a

visualização de certos eventos pode encorajar os observadores a imitar e isso pode ajudar a

aprender.

Nas explicações perceptuais, as animações podem ser difíceis de perceber, sendo que o

sistema visual do ser humano é capaz de prever e detectar movimento, mas ainda assim pode ter

alguma dificuldade em entender interações rápidas. Também existe a preocupação de que, por

vezes, existem elementos fáceis de entender numa animação, mas não são necessariamente os

mais importantes, o que pode ter implicações na mensagem que se quer passar. (Lowe, 2003)

Contudo, existem alguns princípios que se deve ter em conta e entender como se faz

design de animação. Alguns destes princípios são como se deve alinhar elementos e como se

devem identificar formas de destacar certos elementos. (Ainsworth, p.. 20).

Face às explicações afetivas e motivacionais, para algumas pessoas é evidente que as

animações ajudam a aprender por serem divertidas, o que acaba por aumentar a experiência de

aprendizagem. Uma das emoções ligadas a isso é também o flow (Csinkzentmihalyi, 1990). O

flow é considerado um estado mental de quando as pessoas estão totalmente imersas no que

estão a fazer e é caracterizado por um sentimento de total envolvimento na tarefa, uma atenção

energética, e uma sensação de sucesso, ou seja, um estado mental positivo e de boa sensação.

Alguns investigadores acreditam que representações interativas e vívidas podem aumentar o

flow. (Chan & Ahern, 1999)

Passando para a parte das campanhas promocionais, estas são pensadas de forma a que o

público esteja mais consciente de um produto, serviço ou marca e, por isso, é importante que a

mensagem principal consiga ser transmitida de forma clara levando ao sucesso do produto. Isto

tudo passa por um processo de briefing identificando objetivos e examinando as características

do público-alvo (Krasner, 2008).

A televisão é uma das plataformas mais desejadas para tentar publicitar algo, sendo um dos

métodos mais eficazes para atingir algum tipo de reconhecimento. Um exemplo foi uma

pequena campanha da Windows, nos anos 90, chamada Start Something. Nestes pequenos

vídeos de 30 segundos para promover o Windows XP, a empresa criou imagens visualmente

apelativas juntando imagem real com animações gráficas.
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Nos dias de hoje, as interfaces digitais já oferecem experiências muito mais cativantes,

facilitando o acesso a informações até de forma mais agradável e divertida. O conceito de

movimento em mídia interativa tem vindo a introduzir novas possibilidades de design e, desse

modo, que artistas consigam produzir a pensar para além da televisão e do cinema, por exemplo,

para a web e para os videojogos.

Atualmente, a incorporação da informação em websites de forma mais dinâmica vai

melhorar a experiência do usuário. Vários estúdios de design que mostram os seus trabalhos

online usam motion de forma eficiente como uma forma de aumentar o interesse visual e desse

modo fazer com que o visitante queira perder mais tempo no que visita.

Tendo em conta que uma interface que junte tipografia e animações visualmente

estimulantes vai tornar a experiência do usuário mais gratificante no acesso a informação, então

a animação gráfica que incorpore esses mesmos elementos também pode dar a mesma sensação

a um usuário que queira adquirir informação. Deste modo, um usuário que encontre pela

primeira vez a interface de um certo tipo de website específico e queira navegar nele, e até

utilizar ferramentas que este ofereça, pode, através de um vídeo tutorial de animação gráfica,

aprender de forma visualmente interessante, mas objetiva, a utilizar essas mesmas funções

oferecidas.

Como referido na obra Motion Graphics in Film Titles (Krasner, 2008), motion pode ser

utilizado para partilhar informação, transmitir emoções e expressar uma estética de beleza sendo

um veículo forte de storytelling. No fundo Motion é uma linguagem universal e a animação

gráfica pode ter mais impacto do que o que está a ser animado, sendo que é um método que o

artista pode escolher para movimentar pelo ecrã algo que vai conferir um significado. Por

exemplo, uma linha de texto é animada devagar pelo frame enquanto vai desvanecendo, o que

pode transmitir uma sensação de mistério e calma ao observador.

Novamente, em relação à utilização de Animação Gráfica no âmbito da educação

existem vários exemplos práticos que podemos observar como casos de estudo. Programas

televisivos para crianças que utilizam imagens reais com animações gráficas são muito

populares desde há anos, programas como as Blue’s Clues (Nickelodeon, fig.20), por exemplo,

que incentivam as crianças a pensar e interagir de certo modo. Com o avanço da internet e o

maior acesso à mesma começaram a surgir sites como o Youtube, que atualmente conta com

muitos canais de partilha de Animações Gráficas, que exploram a vertente da educação,

recorrendo, tal como os programas televisivos, à animação. Alguns exemplos, são o canal

SciShow Kids, que recorre a pequenas animações e que é dirigido a um público infantil, e outro
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forte exemplo é Kurzgesagt – In a Nutshell (fig.21), que tem uma série de vídeos educativos

com uma linguagem visual extremamente cativante e é dirigido para um público jovem-adulto.

Empresas como o Homem Bala, uma empresa portuguesa de design gráfico, trabalham

conceitos semelhantes, mas ligados à publicidade. Alguns destes exemplos sobre o tema do

desporto são FIFA Guardians (Homem Bala, 2019, fig.22), que está relacionado com a

segurança das crianças, e vídeos promocionais da EURO, que consiste numa animação colorida

e cativante. Outra referência a Homem Bala é o vídeo introdutório MyKubo (Homem Bala,

2014, fig.23), em que ainda recorrendo à animação mostram as funções da aplicação MyKubo e

como o usuário pode navegar nela. Nesta animação, podemos observar as ilustrações de Pedro

Gonçalves, que foram acentuadas por formas geométricas e nos dão dois focos principais: as

personagens que representam os utilizados (as personagens em corpo inteiro ou apenas a mão) e

as ações que MyKubo oferece aos utilizados. Existe uma narração que explica o que se pode

fazer conjugada com música de fundo e efeitos sonoros (exemplos de clicks, dinheiro,

movimento).
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2.2.5  Revisão Tecnológica

Sendo a animação uma arte que se tem vindo a desenvolver ao longo dos anos e também de

acordo com as novas tecnologias, existem várias técnicas que podem ser exploradas não só na

investigação, como também na concretização do projeto prático final.

Tendo em conta a natureza do projeto e o Mestrado em Multimédia, é entendido como um

passo importante explorar as técnicas que estão ligadas às tecnologias da multimédia, tendo

como objetivo utilizar então técnicas digitais mais modernas. Contudo, poderá ser interessante

fazer uma junção das técnicas mais analógicas, juntando ambas perspectivas.

Deste modo, em relação às tecnologias digitais, softwares considerados uma mais valia que

são bastante utilizados e de fácil acesso são: Procreate, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e

Adobe After Effects. Estes softwares podem contribuir para as fases iniciais de um projeto de

animação que passam pelo planeamento (desenho, storyboard), para os visuais finais e a edição

de vídeo. Estes softwares permitem também fazer abordagens de técnicas de tipografia cinética e

até animação rotoscópica.

Para além destes, uma opção pode ser a utilização do software Blender que possibilita

modelagem 3D e a animação da mesma.
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3. Projeto

Esta dissertação conta com um projeto de motion graphics realizado em contexto de

estágio na empresa Zerozero.

Este conta com uma série de storyboards, respetiva arte e design e um vídeo final de

motion graphics, que conjuga elementos visuais, movimento e som. O vídeo consiste num

tutorial indo de encontro com o foco principal da minha investigação e também servindo o

propósito que a empresa procura.

3.1 Investigação e Pré-Produção

3.3.1 Referências visuais

Em seguimento do Estado da Arte, e de acordo com os interesses indicados pela empresa,

foi feito um levantamento de referências visuais de modo a compreender qual a forma mais

interessante para apresentar o conteúdo, o tipo de arte que poderia ser adequado e visualmente

atrativo e as técnicas que outros designers têm vindo a utilizar atualmente.

Deste modo, o primeiro passo foi o contacto com a empresa que indicou algumas

referências de acordo com os seus gostos pessoais, como a empresa HomemBala, um estúdio de

animação gráfica, conhecido por vários trabalhos como o trailer das regras do cinema NOS.

Depois do contacto com a empresa, foi feita uma pesquisa por referências de ilustração e

vídeos de animação no campo da Publicidade e da Educação. Estas áreas advêm do facto do

projeto estar inserido num website, ou seja, existem motivações de marketing, mas acima de

tudo educativas, pois este consiste em vídeos de tutorial para os novos visitantes que queiram

participar nas funções que o website oferece.

Foram recolhidas várias imagens relacionadas com desporto e não só, com formas e

personagens características de cores vivas e intensas.
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3.3.2 Softwares

Para este projeto foram escolhidos alguns softwares para fazer experiências iniciais. Estes

foram para sistemas IOs o Procreate e para sistemas Windows o Clip Studio Paint, o Adobe

Illustrator, o Adobe Photoshop e o Adobe After Effects.

Entre estes, o Clip Studio Paint foi excluído, sendo que três dos outros programas tinham

funcionalidades semelhantes, que serviam para o mesmo  propósito.

Desta forma, foram feitas experiências com base em tutoriais e aulas online de modo a

adquirir conhecimentos relevantes à produção deste projeto.

3.3.3 Conceitos e Storyboards

Para este projeto começou por se fazer um brainstorming de ideias, seguidamente

trabalharam-se conceitos e respetivos storyboards para oito vídeos distintos. Os oito vídeos

consistem nas funções que o website da Zerozero oferece aos visitantes sendo:

1) Como completar informação sobre um jogador ou treinador;

2) Como completar informação sobre uma equipa;

3) Como completar o plantel de uma equipa;

4) Como enviar um calendário de uma competição;

5) Como enviar resultados de jogos;

6) Como completar informação sobre um estádio;

7) Como enviar um vídeo;

8) Como enviar uma fotografia.

Desta forma, a ideia foi criar vídeos curtos, simples e com continuidade, de modo a que

os utilizadores ficassem interessados e entendessem facilmente as funcionalidades descritas no

tutorial. Para além disso, optou-se por incluir elementos visuais juntamente com personagens,

tornando a experiência mais apelativa com um tom informal e divertido.

Entre os nove storyboards, foi trabalhado o “Como Enviar Resultados de Jogos”.

Também foi feito um levantamento de imagens relacionadas com ilustração e desporto, de modo

a tirar inspiração para os elementos representados no produto final.
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3.3. Produção e Pós-produção

3.3.1. Arte

Relativamente à arte, para este projeto foram trabalhados vários elementos visuais

separadamente: estes incluem elementos gráficos, representativos da página web da Zerozero e

as suas funções, ícones e personagens.

Deste modo, relativamente aos elementos gráficos, houve uma procura de representar a

página web da Zerozero de modo a que os utilizadores conseguissem associar as funções

descritas no vídeo, sendo o seu objetivo um tutorial de como navegar na página. Inicialmente, o

design era muito semelhante à homepage, como se pode verificar na figura. Contudo, depois foi

adaptado para algo um pouco mais minimalista e abstrato, mantendo na mesma a ideia base. De

acordo com os ideais minimalistas e abstracionistas, foram utilizadas formas geométricas na

criação destes elementos. Para certas funções concretas manteve-se o texto.
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Para exemplificar funções, optou-se por trabalhar mais ícones do que tipografia, tendo

em conta que as formas também podem simbolizar ideias, sugerir profundidade e ajudar a

organizar informações hierarquicamente; além disso, os ícones são uma linguagem universal.

Estes consistem em gráficos relacionados com desporto e com funcionalidades disponibilizadas

pelo website. Para estes, foram escolhidos alguns pré-existentes e adaptados ao contexto.
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Já o design das personagens passou por várias fases e várias experiências. Inicialmente,

a ideia foi trabalhar personagens com uma arte mais orgânica, mas depois foi considerado que

isso iria dificultar a quantidade de material visual, que poderá ser trabalhado no futuro de forma

mais fácil para os outros vídeos. Deste modo, optou-se por uma arte mais elementar e em

vetores.

As personagens são várias e diversas, sendo que era importante fazer com que qualquer

pessoa se identificasse como um utilizador, e reforçar o ideal de que o gosto pelo desporto é para

todos, independentemente de géneros e idades. No entanto, quis-se trabalhar personagens com

elementos referentes à prática desportiva como por exemplo: uma cheerleader (com traje e

pompom) ou um adepto de futebol.

Numa fase inicial, recorreu-se a cores vivas e texturas variadas. Contudo, acabou por

não ser o mais indicado face à estética já estabelecida pela empresa em questão e também por

não parecer tão apropriado ao público alvo. Deste modo, adaptaram-se essas personagens para

uma arte mais simplificada com uma palete cromática menos saturada e com menos texturas.

Tendo em vista animar as personagens, estas foram trabalhadas em várias perspetivas (frente,

verso e lados),  posições e também diferentes expressões faciais.
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Relativamente à palete cromática, não foram fornecidas indicações pela empresa

levando à utilização inicial de demasiadas cores e saturadas, de acordo com gosto pessoal, e não

tanto no que poderia ser mais indicado para a linha visual do website. Contudo, depois de várias

experiências, optou-se por limitar a palete de cores e focar em tons de azul e laranja, condizendo

assim com o logotipo da empresa. Os tons escolhidos não são exatamente os do logotipo, pois

estas eram demasiado saturadas e chocavam visualmente.

3.3.2 Processo da Animação Gráfica

O processo de animação deste projeto, tal como a arte, passou por várias fases,

tentativas e experiências (O vídeo encontra-se disponível no seguinte link:

https://vimeo.com/608485159)

Inicialmente, foram feitos vários pequenos vídeos, tentando entender como poderia tudo

encaixar em movimento, incluindo arte que acabou por não ser usada. Foi importante perceber

como funcionam os movimentos e de que forma tudo pode parecer fluído e sequencial.

Primeiramente, os elementos gráficos trabalhados no Adobe Illustrator e Photoshop

foram importados para o Adobe After Effects.

Deste modo, o projeto final consiste num pequeno vídeo tutorial, de aproximadamente

30 segundos. Este vídeo começa com um login animado de formas geométricas, movendo-se

dinamicamente. Esta animação dá lugar à página inicial do website, onde os elementos

começam a surgir. Para isso, foi trabalhado cada elemento individualmente criando pequenas

animações. Estas foram manipuladas em termos de posição e escala, utilização de máscaras,

entre outros. Sendo um dos princípios mais importantes da animação o tempo, foi importante a
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manipulação do editor gráfico de velocidade, de modo a que as animações não fossem lineares e

houvesse uma ideia mais física nelas.

O ficheiro das personagens foi exportado dividido em partes, ou seja, os elementos

constituintes das mesmas, como, por exemplo, olhos, boca e sobrancelhas foram importados

separadamente para possibilitar a sua manipulação. A animação destas foi feita utilizando

novamente opções de escala e posição, assim como a ferramenta de marioneta. Esta ferramenta

permite colocar pinos nas personagens e movimentar o seu corpo, permitindo fazer movimentos

simples.

Assim, quando o utilizador chega ao passo de se inscrever como colaborador aparece

uma personagem que se mexe. Ao ser aceite a fazer parte dos colaboradores surgem outras
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movimentando-se também. Os movimentos são elementares, como o movimento do braço a

acenar, o abanar de um pompom ou mudanças de expressões faciais. Contudo, estas

personagens realçam a ideia de contribuição para o website e como os utilizadores são

importantes e fazem parte do mesmo - no fundo o tutorial é para os utilizadores. Assim, o vídeo

torna-se mais divertido, dinâmico e dirigido sem dúvida alguma aos participantes na Zerozero.

No fim do vídeo, surge o logotipo da empresa Zerozero e a autoria do mesmo. Para este,

foi essencial trabalhar uma ideia de continuidade transmitindo ao observador a sequência de

passos que tem de seguir para enviar os resultados.

3.3.3 Som

O som neste vídeo é composto por três partes distintas: a narração, efeitos sonoros e

música.

Em relação à narração (voz Alexandre Galaio), tornou-se um objetivo importante

incorporá-ano vídeo, tendo em conta ser um elemento que apoia os visuais e faz com que a

experiência de aprendizagem seja facilitada e eficaz. Para isso, foram pensados os objetivos do

vídeo que consistem nos passos de como enviar resultados de jogos desportivos para o website,

e daí a escrita de um pequeno guião narrativo. Após a escrita, foi feita a gravação e a sua

inclusão no vídeo. A narração é feita em português dado a empresa ser portuguesa e vídeo pode

ser partilhado no youtube onde se podem acrescentar legendas noutras línguas, dando a

oportunidade a utilizadores estrangeiros de os seguirem também.

Para acompanhar a narração e os visuais, foram pesquisados efeitos sonoros e

escolhidos alguns que intensificassem a experiência de movimento. Os efeitos são sons de

movimento, por exemplo, para acompanhar o movimento de “botões” e efeitos de cliques para

simular o selecionar de opções.

Por fim, foi escolhida uma música simples para o fundo, tornando a experiência visual

mais agradável e menos monótona.

Todos os sons foram incorporados no vídeo no tempo indicado, não tendo sido feita

qualquer tipo de edição, especialmente a narração que foi feita consoante o vídeo, então não foi

necessário fazer cortes.
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3.3.4 Softwares Utilizados

Relativamente aos softwares utilizados para o desenvolvimento deste projeto

inicialmente foram escolhidos cinco nomeadamente o Procreate, o Clip Studio Paint e o

Illustrator para a parte da ilustração, Photoshop para a parte de edição de imagem e, por fim,

Adobe After Effects para a animação e edição de vídeo.

Contando com a pouca experiência, tanto em design como em animação, tendo trabalho

focado em ilustração e pequenas animações, foi decidido passar por esses programas pelas

características que apresentavam, fazendo sentido para este tipo de projeto. Contudo, após as

primeiras experiências, o Clip Studio Paint foi excluído, tendo em conta que poderia fazer tudo

nos programas da Adobe.

Por fim, foi utilizado numa fase inicial o Procreate, no iPad Pro, para rascunho de ideias

visuais, exploração de paletes de cores, criação de frameworks rápidos e dos nove storyboards.

Depois, todos os elementos visuais foram trabalhados no Adobe Illustrator pela sua boa

qualidade, devido ao uso de vetores. Alguns dos elementos também foram editados no

Photoshop. Por fim, todos os elementos visuais foram importados para o Adobe After Effects e

animados, tendo também alguns elementos do vídeo sido feitos no próprio programa, visto que

este oferece ferramentas de desenho.
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4 Conclusões e Trabalho Futuro

Em suma, para esta investigação, considerou-se necessário percorrer um pouco da

história da animação gráfica de modo a aprender sobre a área, contribuindo para o

desenvolvimento do projeto final. Aprender a animar é melhor feito através da combinação de

leitura, aprender com experiência de outros artistas e praticar. Não existe prática sem teoria, mas

também não existe teoria sem prática.

Assim, inicia-se com o capítulo 2.2.1 a história da imagem em movimento e como esta

ganhou vida. Procurando identificar nos primórdios da atividade artística humana a tentativa de

simulação do movimento, através de imagens que sobrevivem até à atualidade encontradas pelo

mundo fora. Disto transformou-se em várias experiências por parte de inventores numa tentativa

de efetivamente criar o movimento, resultando no nascimento do cinema e consequentemente de

filmes animados.

Já no capítulo 2.2.2. faz-se uma abordagem sobre a animação gráfica e como esta

surgiu. No início do século XX, enquanto em Hollywood se trabalhavam filmes de produção em

massa, em países maioritariamente europeus surgiam experiências abstratas resultando num

avanço das animações gráficas com artistas como Saul Bass. Seguido do capítulo 2.2.3. onde é

referido a animação gráfica no cinema, televisão e web.

Posteriormente, o capítulo 2.2.4. foca-se na animação gráfica em contexto educativo e

de marketing. Neste são referidos alguns investigadores que fizeram estudos de como a

animação e as suas características podem contribuir para a Educação. Também foi importante ter

algumas noções da sua utilização em Marketing acabando por referir alguns exemplos de vídeos

atuais nas áreas referidas (Educação e Marketing). .

Por fim, no capítulo 2.2.5 é feita uma revisão tecnológica de modo a entender quais os

programas que podem ser úteis para trabalhar ilustração e animação gráfica.

Deste modo, depois de fazer o levantamento sobre a história da animação e como esta

pode ser utilizada para efeitos educativos e de marketing, iniciou-se o desenvolvimento do

projeto em contexto de estágio respondendo a um briefing da empresa Zerozero.

38



Conclusões e Trabalho Futuro

Começando pela Investigação e Pré-produção, esta passou pela pesquisa e estudo de

referências visuais relacionadas com o tema da animação, desporto e web. Estas referências

foram importantes para organizar algumas ideias sobre de que modo poderiam os vídeos ser

trabalhados e que tipo de arte e elementos podiam ser os mais indicados para fazer parte destes

face às necessidades da empresa e do público-alvo. Em seguida, fez-se uma pesquisa dos

softwares que poderiam ser úteis para o desenvolvimento do projeto. Os escolhidos foram o

Procreate (rascunhos e storyboards), o Adobe Illustrator, para trabalhar os grafismos, o Adobe

Photoshop, para edição de algumas das imagens, e, por fim, o Adobe After Effects, para

trabalhar a animação. Dado a falta de experiência prévia na área, foram frequentadas aulas

online e realizados tutoriais de forma a aprender as utilizações destes softwares e de que modo

poderiam ser adaptados ao projeto.

Depois dos softwares escolhidos e adquiridas algumas bases de utilização destes, foram

trabalhados conceitos e storyboards de nove vídeos tutoriais, cada um para uma função que o

website apresenta aos utilizadores.

Na produção e pós-produção começa-se por explicar o processo de criação da arte, que

consiste em grafismos, que nos dão as funções do website, e em personagens. Para isso, tendo

em conta que o intuito principal do vídeo é ser um tutorial para navegar no website, foi pensado

de que forma se poderia adaptar a página web real da Zerozero em algo mais gráfico, resultando

numa série de pequenos elementos baseados em formas geométricas. Relativamente ao design

das personagens, este foi trabalhado com a ideia de diversificação para que os utilizadores se

pudessem identificar, resultando num conjunto de personagens com características diferentes

mas que em comum têm o gosto pelo desporto. Para estas, foram trabalhadas várias expressões

faciais e as partes do corpo separadas para o processo de animação que se seguiria. As cores e

texturas foram alteradas ao longo do projeto, sendo que inicialmente eram mais variadas e

saturadas, mas depois pareceu mais indicado limitar a palete de cores. Isto porque, visto que a

empresa não forneceu qualquer instrução ou preferência, as escolhas foram se adaptando ao que

se foi concluindo ser mais apropriado ao público-alvo de um site de desporto e à própria estética

pré-existente da Zerozero.

Terminada a arte iniciou-se a animação dos elementos importados para o After Effects.

Estes foram animados um a um, tentando-se criar uma continuidade no vídeo que servisse o

propósito do tutorial. Por fim, foi adicionado o som, que naturalmente faz parte de uma

animação gráfica deste tipo. Este inclui uma narração, que ajudará os utilizadores a seguirem os
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passos do tutorial mais facilmente, uma música de fundo e sons de efeitos referentes a alguns

elementos que se movimentam.

Com este trabalho, concluo que a animação realmente tem o seu lugar como forma de

expressão e comunicação visual nos mercados do Marketing e, especialmente neste caso, da

Educação, sendo um meio dinâmico de transmitir informação, ao contrário de outro tipo de

instruções mais enfadonhas e menos atrativas para os utilizadores. Isto vai fazer com que estes

tenham mais interesse em contribuir para o website neste caso em concreto ou noutras situações.

No futuro este projeto poderá ser mais desenvolvido noutros âmbitos para além do

desporto e de websites enciclopédicos para se perceber a verdadeira amplitude da utilização da

animação nestes contextos. Sinto-me empenhada para explorar mais trabalhos na área da

Animação.
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https://www.youtube.com/watch?v=8fYDR_5avYo.

Cosmin Serban Youtube Channel, (2020); Flat Character Design: Illustrator Tutorial:

https://www.youtube.com/watch?v=dyWpgmyelio.

Ben Marriott Youtube Channel, (2019); Illustrator to After Effects ft. Burnt Toast - Animation

Workflow & Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=WSwkvZVvsj0&t.

Seun Jubril Youtube Channel, (2014); Animating With The Camera and Null Object:

https://www.youtube.com/watch?v=WGn4Jd6HHTs.

Manuel does Motion Youtube Channel, (2020); Quick & easy liquid transitions in After Effects |

Animation Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=OR5BBKukRO8&t.

Elias Sarantopoulos Youtube Channel, (2021); After Effects Speed graph vs Value graph | Graph

Editor: https://www.youtube.com/watch?v=xM9w0SSpgtc&t.

Andrew Pach PowerPoint and video Youtube Channel, (2016); Animate a line along a path you

create in After Effects: https://www.youtube.com/watch?v=BYWGWATVWVI&t.
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https://www.youtube.com/watch?v=8fYDR_5avYo
https://www.youtube.com/watch?v=dyWpgmyelio
https://www.youtube.com/watch?v=WSwkvZVvsj0&t=184s
https://www.youtube.com/watch?v=WGn4Jd6HHTs
https://www.youtube.com/watch?v=OR5BBKukRO8&t
https://www.youtube.com/watch?v=xM9w0SSpgtc&t
https://www.youtube.com/watch?v=BYWGWATVWVI&t


3. Anexos
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(O projeto encontra-se disponível no seguinte link: https://vimeo.com/608485159)
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