
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
INSTITUTO UNIVERSIDADE VIRTUAL 

BACHARELADO EM SISTEMAS E MÍDIAS DIGITAIS 

 

 

 

 

 

SAMUEL LINCOLN GONÇALVES SILVA 

 

 

 

 

 

 

MACUNAÍMA EM MOTION COMIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2018 
 



 
 

 

SAMUEL LINCOLN GONÇALVES SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

MACUNAÍMA EM MOTION COMIC 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Técnico apresentado ao Instituto 
UFC Virtual da Universidade Federal do 
Ceará, como requisito à obtenção do título de 
Bacharel em Sistemas e Mídias Digitais.  
 

Orientadora: Profª. Meª. Mara Franklin 
Bonates 
Coorientador: Prof. Me. Andrei Bosco Bezerra 
Torres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2018  



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

S583m Silva, Samuel Lincoln Gonçalves.
    Macunaíma em motion comic / Samuel Lincoln Gonçalves Silva. – 2018.
    34 f. : il. color.

     Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Instituto UFC Virtual,
Curso de Sistemas e Mídias Digitais, Fortaleza, 2018.
     Orientação: Profa. Dra. Mara Franklin Bonates.
     Coorientação: Prof. Dr. Andrei Bosco Bezerra Torres.

    1. Motion Comic. 2. História em quadrinhos. 3. Literatura brasileira. I. Título.
                                                                                                                                                  CDD 302.23



 
 

 

SAMUEL LINCOLN GONÇALVES SILVA 

 

 

 

 

 

 

MACUNAÍMA EM MOTION COMIC 

 

 

 

 

 

Relatório Técnico apresentado ao Instituto 
UFC Virtual da Universidade Federal do 
Ceará, como requisito à obtenção do título de 
Bacharel em Sistemas e Mídias Digitais.  
 

Orientadora: Profª. Meª. Mara Franklin 
Bonates 
Coorientador: Prof. Me. Andrei Bosco Bezerra 
Torres. 

 
Aprovada em: __ / __ / _____. 
 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

 

________________________________________ 
Profª. Meª Mara Franklin Bonates (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
  

_________________________________________ 
Prof. Me. Andrei Bosco Bezerra Torres (Coorientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC)  
  

_________________________________________ 
Profª. Drª. Georgia da Cruz Pereira 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos que não acreditaram em mim, e 

principalmente a todos que acreditaram e me 

deram apoio.   



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus pais e irmãos por sempre estarem acreditando em mim, e em minhas 

conquistas. 

Aos meus amigos que me deram apoio para concluir essa etapa da busca pelo 

conhecimento e carreira profissional. Principalmente ao Davi Martins, que sempre me apoiou 

em tudo. 

A Tereza Cristina por sempre estar presente, desde os momentos mais fáceis aos mais 

difíceis dessa minha longa jornada. 

Aos meus amigos que adquiri durante essa jornada de Universidade e foram presentes 

na medida do possível. 

A Patrícia Freire por me suportar sempre falando sobre a minha conclusão de curso e 

que ela parecia tão distante. 

Aos meus professores que se não fossem por eles, eu nem estaria aqui onde estou. 

A toda a equipe do PACCE, um programa de bolsa que ajudou bastante durante minha 

jornada da Universidade e me evoluiu como pessoa. Em especial ao Juan Bustamante, ao 

Hermany Rosa e a Tereza Lima, meus principais mentores dessa evolução de caráter dentro 

deste programa de bolsa.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Os covardes morrem várias vezes antes da 

sua morte, mas o homem corajoso experimenta 

a morte apenas uma vez." - William 

Shakespeare  



 
 

 

RESUMO 

 

Em meados do início do Século XXI surgiu um gênero híbrido de história em quadrinhos e 

animação, chamada de Motion Comic. Esse gênero possui suas características próprias e 

proporcionando uma nova experiência à leitura de quadrinhos. Tendo em vista essa nova 

forma de experiência audiovisual, este trabalho visa fundamentar o que é um Motion Comic 

abordando alguns conceitos de quadrinhos e de animação, e assim, relatar todo o processo de 

criação de um Motion Comic baseada em uma história em quadrinhos, história em quadrinhos 

essa que foi adaptada de um livro da literatura brasileira. A obra escolhida trabalhada nesse 

relatório foi “Macunaíma em quadrinhos” de Angelo Abu e Dan X, uma adaptação do livro 

“Macunaíma” de Mario de Andrade, obra essa da primeira fase do modernismo na literatura 

brasileiro. O devido trabalho tem o intuito de incentivar a cultura brasileira e despertar o 

interesse de leitura de obras da cultura local. Dessa forma, serão detalhados os procedimentos 

para incentivar novos criadores de Motion Comics de obras da literatura brasileira. O vídeo 

que foi produzido como resultado do Motion Comic pode ser conferido acessando o seguinte 

link: https://youtu.be/5V1TvpCmCBo. 

 

Palavras-chave: Motion Comic. História em quadrinhos. Literatura brasileira. 

https://youtu.be/5V1TvpCmCBo


 
 

 

ABSTRACT 

 

In the middle of the beginning of the 21st Century a hybrid genre of comics and animation 

was born, called Motion Comic. This genre has its own characteristics and provides a new 

experience in reading comics. With this new form of audiovisual experience, this work aims 

to base a Motion Comic approaching some concepts of comics and animation, therefore, to 

report the whole process of creating a Motion Comic based on a comic, history in comics that 

was adapted from a book of Brazilian literature. The produce chosen in this report was 

"Macunaíma em quadrinhos" by Angelo Abu and Dan X, an adaptation of the book 

"Macunaíma" by Mario de Andrade, exemplary of the first phase of modernism in Brazilian 

literature. Due work has the purpose of encouraging Brazilian culture and arousing the 

interest of reading works of the national culture. Therefore, this document will detail the 

procedures to encourage new creators of Motion Comics from works of Brazilian literature. 

The video that was produced as a result of Motion Comic can be checked by accessing the 

following link: https://youtu.be/5V1TvpCmCBo. 

 

Keywords: Motion Comic. Comics. Brazilian literature.  

https://youtu.be/5V1TvpCmCBo
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1 INTRODUÇÃO 

 

Mais de um século depois de sua criação, com sua forma de abordar histórias 

através de imagens e balões, as histórias em quadrinhos (HQ), continuam fazendo parte da 

vida de milhões de jovens e adultos. Sendo considerada uma arte Pop devido a sua grande 

capacidade de se reinventar (CAIRES et al, 2010), ela se consagrou gerando suas várias 

divisões. Desde charges, Revistas em Quadrinhos, Graphic Novels (novelas gráficas, tradução 

nossa), Webcomics. Durante os últimos anos, com o crescimento de produtos derivados de 

filmes, livros, quadrinhos, ou jogos, surgiu uma nova mídia, em que mescla HQ com 

animação. Essa espécie híbrida de linguagens chama-se motion comic (quadrinhos em 

movimento, tradução nossa). 

Para melhor explicar o surgimento dos Motion Comics (MCs), deve-se voltar um 

pouco na história. Foi durante a primeira década do Século XXI que alguns jogos para 

videogames, tais como, Need For Speed Underground (2003) e Gangs of London (2006), 

investiram em utilizar imagens com a estética de quadrinhos para apresentar a narrativa 

existente em seus jogos. De acordo com Elias (2013), as imagens dos jogos possuíam alguns 

movimentos e efeitos sonoros diversos, algumas das características marcantes de MC. Mas foi 

somente em 2008 que os MCs ganharam maior visibilidade e notoriedade, isso porque a 

Warner Brothers lançou duas importantes obras: “Batman - Black & White Motion Comic” e 

“Watchmen: Motion Comics”. 

Vale ressaltar que esse misto das características de animação e HQ não foi 

aleatório, segundo Caires et al:  

 
[...] utilizam da arte e da iconização dos quadrinhos como uma forma de aproximá-los 
do tal, e utilizam pobres recursos de animação com o mesmo afim. Temos que 
entender que os MCs têm mais como objetivo de serem um novo estilo de quadrinho 
para as novas mídias interativas do que uma animação propriamente dita (CAIRES et 

al, 2010, p. 60 - 61). 
 

Com obras das mais diversas produções sendo distribuídas pela internet e tendo as 

telas de smartphones, tablets e computadores como os meios de visualização da mídia, não foi 

encontrada sequer uma obra baseada na literatura brasileira. Foi observada a existência de 

HQs baseadas em romances da literatura brasileira, tais como, O Alienista (VILACHÃ, 2006), 

O Guarani (GÊ, 2003) e A Cartomante (FEVEREIRO, 2006), mas nenhum MC de obra 

literária brasileira. Existem MCs produzidos por brasileiros, baseadas em quadrinhos 

americanos de super-heróis, mas nenhuma baseada em obras da literatura brasileira.  
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Em vista de uma busca exaustiva de MCs de obras brasileiras, este trabalho 

propõe a criação de um MC baseado na história em quadrinhos de Angelo Abu e Dan X, 

Macunaíma em Quadrinhos, uma adaptação da obra da literatura brasileira Macunaíma, obra 

escrita por Mario de Andrade em 1928 na primeira fase do Modernismo no Brasil, onde foi 

adaptada para os quadrinhos em 2016 e os quadrinistas recriaram a obra com uma riqueza de 

imagens e cores.  

A escolha da obra do quadrinho ser o Macunaíma em quadrinhos, deu-se pela 

maneira de como a obra aborda o personagem principal como o herói do Brasil, e assim 

aproveitando o gancho dos super-heróis dos quadrinhos, mesmo o Macunaíma ser um herói 

debochado e sem caráter. 

Tendo então, essa MC do Macunaíma como um meio de incentivo à cultura 

brasileira, e também, despertar o interesse da leitura de obras da literatura local, visto que 

44% da população brasileira não possui o hábito da leitura (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 

2016). 

A partir da produção desse MC, segue um relatório técnico de todo o seu processo 

de criação. O documento detalha os procedimentos de animação, e dos recursos utilizados, 

acarretando na oportunidade de pessoas serem influenciadas e também produzirem MCs 

baseados em obras do acervo local. Então, para sua elaboração foram necessários alguns 

softwares, foram eles: Adobe Photoshop CC 2015, Adobe After Effects CC 2015, Adobe 

Premiere Pro CC 2015 e Adobe Audition CC 2015, e sua utilização será detalhada na seção 3. 

O trabalho a seguir foi dividido em quatro capítulos. Os seguintes capítulos são: 

Introdução, onde estão expostos as principais motivações e objetivos do trabalho feito; 

Referencial Teórico, onde é apresentado os conceitos dos quadrinhos e de animação para uma 

melhor compreensão e construção do trabalho feito; Metodologia, onde foi discorrido todo o 

processo cientifico necessário para a criação da devida MC trabalhada; Conclusão, onde estão 

explanadas as principais dificuldades e os resultados obtidos (de maneira subjetiva) do 

trabalho realizado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo está separado em subcapítulos e aborda alguns conceitos sobre o 

mundo dos quadrinhos e animação, e assim, detalhar os principais elementos que compõem o 

que é chamado um Motion Comic. 

 

2.1 Histórias em Quadrinhos 

 

Existindo há bastante tempo, as histórias em quadrinhos (HQ) são bem "mais do 

que simples desenhos enquadrados em um pedaço de papel. Os quadrinhos conseguiram se 

diversificar e migrar para diversos formatos e enredos". (CAIRES et al, 2010, p. 9). Quando 

Caires et al (2010) comentam sobre os quadrinhos migrarem para diversos formatos é devido 

à extensa variação de formato para contar uma história em quadros. Elas vão de simples tiras, 

ou de charges de jornais para as HQs propriamente ditas, ou Graphic Novel, Webcomics, ou 

até mesmo o storyboard de um filme ou animação. 

O ponto chave para cada estilo é a "Arte Sequencial Visual" proposta por 

McCloud (1995), onde ele expandiu o termo "Arte Sequencial" de Eisner (1989) para que 

comporte as visões de cada autor de quadrinhos. Porém, esse termo também se encaixa em 

uma animação, um desenho animado, pois são artes visuais em sequência, e para sanar essa 

questão McCloud explicou da seguinte maneira: 

 
[...] a diferença básica é que a animação é sequencial em tempo, mas não 
espacialmente justaposta como nos quadrinhos! Cada quadro de filme é projetado no 
mesmo espaço - a tela. Enquanto nos quadrinhos eles ocupam espaços diferentes. O 
espaço é para os quadrinhos o que o tempo é para o filme. (MCCloud, 1995, p. 7) 

 

Dessa forma, todos ganham o seu significado em comum, que então definiu as 

HQs como "imagens pictóricas e outras justapostas em sequência deliberada destinada a 

transmitir informações e/ou a produzir uma resposta no espectador." (McCloud, 1995, p. 9). 

Porém, mesmo tendo um significado comum, cada formato possui suas peculiaridades, o que 

as tornam únicas, introduzindo novos elementos e significados de grande relevância para o 

desenvolvimento da narrativa a ser contado no quadrinho. Sendo assim, a seguir serão 

apresentados alguns dos principais ramos dos quadrinhos propostos na pesquisa de Caires et 

al (2010).  
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2.1.1 Charges 

 

A charge é um formato composto por uma única imagem, e combina as palavras 

com a imagem, possuindo um grande valor comunicativo com objetivo de ser bem-humorado, 

fazendo sempre alguma crítica de algo da atualidade. Apresenta traços de desenhos mais 

simplificados e caricaturais. Criadas dentro de jornais impressos, elas buscam normalmente 

fazer alguma crítica bem-humorada em cima de alguma notícia do momento, como a charge 

do Político Corrupto (Figura 1) produzida por Soares em 2002, onde é retratada a política 

brasileira. Caires et al (2010) destaca que embora iniciado em jornal impresso, o formato foi 

expandido para versão animada disponíveis em TV e internet, utilizando recursos simples de 

animação para transformar em um produto audiovisual. Charges animadas podem ser vistas 

no canal do Maurício Ricardo Quirino veiculadas no YouTube na página chamada 

"Charges.com.br". 

 

Figura 1 – Político Corrupto 

 
   Fonte: Soares (2002) 

 



 
17 

2.1.2 Tira 

 

A tira, ou tira diária, ou tirinha como popularmente são conhecidas, são histórias 

curtas em uma sequência de imagens. Atualmente, o termo é comumente usado para definir as 

tiras publicadas em jornais, mas de acordo com Caires et al (2010) o termo era usado 

historicamente para definir qualquer espécie de tira, não possuindo um limite de quadros 

usados. Porém, é comum encontrar-se com três quadros, assim, tendo uma melhor experiência 

de síntese de narrativa, permitindo separá-lo em início, meio e fim. Como na tira Vida além 

das tiras do Ruas (Figura 2), onde a história é fechada em quatro quadros. Frequentemente 

possuem um teor de humor, seja ela infantil ou adulto. Sobre os traços, eles são geralmente 

simplificados, embora, em alguns casos, adotem uma estética mais realista, quando voltados 

para um público infanto-juvenil, tais como, Flash Gordon, Tarzan, Canon, entre alguns outros. 

 

Figura 2 – Vida além das tiras. 

 
 Fonte: Ruas (2009). 

 

2.1.3 Revistas em quadrinhos 

 

As revistas em quadrinhos, também conhecidas por comic book, é o formato 

comumente usado para publicação de histórias do seu gênero, e também o formato de mídia 

mais importante, e vão desde séries românticas até os populares super-heróis, como Batman, 

Vingadores, Superman e Homem Aranha. Esse formato de mídia tinha como objetivo inicial 

fazer um apanhado de tiras que já foram publicadas nos jornais e criar um compilado. Mas 

com o tempo tornou-se um veículo de grande importância para publicação de materiais 

inéditos (CAIRES et al, 2010). A Figura 3 apresenta um exemplo de revista em quadrinhos, 

com um pequeno trecho da edição número seis dos Vingadores. 
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Figura 3 – Trecho de Avengers #6 de 1964. 

 
         Fonte: Kirby (1964). 

 

2.1.4 Graphic Novels 

 

Graphic Novel é um termo criado para as revistas em quadrinhos que possuem 

enredos mais longos e complexos, e geralmente voltado para o público-alvo adulto. Essas 

obras possuem um tratamento gráfico diferenciado, com um maior número de páginas, 

dimensões das páginas especiais, como por exemplo 300 (Figura 4) de Frank Miller, 

publicada em 1998 pela editora Dark Horse. 
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Figura 4 – Uma página da Graphic Novel 300 de Frank Miller. 

 
           Fonte: Miller (1998). 

 

2.1.5 Webcomics 

 

Webcomics, também chamada por online comics ou digital comics, são HQs 

publicadas exclusivamente na internet. Caires et al (2010) comenta sobre algumas serem 

produzidas e vendidas em papel, porém mantendo uma cópia digital por razões artísticas ou 

comerciais. Com a popularização da internet, esse formato de mídia ganhou muitos adeptos e 

evoluiu, e existem desde tiras até mesmo Graphic Novels, como por exemplo a Grrl Power 

(Figura 5). 
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Figura 5 - trecho da Webcomic Grrl Power. 

 
   Fonte: Barrack (2017). 

 

2.1.6 Storyboards 

 

Os storyboards são ilustrações colocadas em sequência, com a finalidade de 

prever, explicar, exemplificar uma cena de um filme, podendo ser tanto animada ou real, e 

tanto para produções de curta metragem quanto longa-metragem. Caires et al (2010) 

explicam: 

 
Um storyboard é essencialmente uma versão em quadrinhos de um roteiro ou de uma 
seção específica de um filme, produzindo previamente para auxiliar os diretores e 
cineastas a visualizar as cenas e encontrar potenciais problemas antes que eles 
aconteçam. Produzido em geral de maneira simples, os storyboards são uma 
importante ferramenta para a elaboração do enquadramento das cenas. (CAIRES et al, 
2010, p. 11). 

 



 
21 

Todos esses formatos possuem como sua principal fonte de comunicação as 

imagens, e sendo assim, elas são de suma importância para uma boa interpretação. A 

interpretação pode variar de pessoa para pessoa, e para isso os autores fazem uso da 

combinação entre as imagens e palavras. Esse recurso usado pelos autores é a "Arte 

Sequencial" de Eisner (1989) já citado antes na subseção 2.1. História em Quadrinhos. Eisner 

(1989) argumentou sobre a importância da experiência do leitor para compreender a obra do 

seguinte modo: 

 
A compreensão de uma imagem requer uma comunidade de experiência. Portanto, 
para que sua mensagem seja compreendida, o artista sequencial deverá ter uma 
compreensão da experiência de vida do leitor. É preciso que se desenvolva uma 
interação, porque o artista está evocando imagens armazenadas nas mentes de ambas 
as partes. (EISNER, 1989, p. 13) 

 

Logo abaixo vemos um Storyboard do filme Vingadores (Figura 6) de 2012, onde 

explica como será a cena de primeiro encontro e briga entre Homem de Ferro e Thor, uma 

cena que se passa nos primeiros minutos do filme. 

 

Figura 6 – Storyboard do filme Vingadores de 2012. 

 
Fonte: Vingadores (2012) 
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2.2 Animação 

 

A animação, ou desenho animado (DA), possui uma forte relação com os 

quadrinhos. Ou seja, a animação é uma HQ animada. Marinho elenca como foi a origem dos 

DA. 

 
Os primeiros desenhos em animação eram executados por cartunistas que 
transportavam suas gags dos jornais para as telas. Inauguram-se aí as relações do DA 
com a HQ. Quer dizer, já em seu nascimento, o DA é marcado por uma mesma 
procedência dos quadrinhos, cuja diferença se faz apenas nos distintos suportes onde 
cada um se veicula, ou seja, enquanto a HQ tem o papel como base, o DA tem a 
película. [...] Essa relação era tão estreita que o nome do DA em inglês ficou sendo 
Cartoon, ou seja, caricatura. (MARINHO, 1989 apud CAIRES et al, 2010, p. 34) 

 

Logo, de acordo com o que foi citado, as diferenças são apenas de suporte e 

mídia, pois os DA são veiculados em películas, sendo assim, uma HQ no formato audiovisual. 

Então, partindo do ponto onde ambos possuem técnicas semelhantes, é possível constatar que 

os DAs se apropriaram de aspectos visuais das HQs. 

 
Isto demonstra que a reprodutibilidade técnica é cada vez melhor ao passo que os 
recursos linguísticos típicos que nascem das limitações na reprodução são adotados 
como distinção de estilo, por opção dos diretores de arte. Assim a proximidade 
estética entre DA e HQ hoje não se deve necessariamente à comum origem dos 
profissionais, tampouco à limitações técnicas que influenciem o estilo de ambos, mas 
à opções ligadas geralmente à narrativa. (CAIRES et al, 2010, p. 36) 

 

Vale ressaltar o grau de complexidade exigida para produção de um DA, se 

comparado a uma HQ. O ato de desenhar quadro-a-quadro requer uma equipe grande e bem 

coordenada. Contudo, alguns animadores famosos como o francês Émile Cohl procuraram 

simplificar os traços do desenho para agilizar a produção, mas sem se abster da 

expressividade nos traços (LUCENA JUNIOR, 2002). 

No final dos anos 70, iniciou-se uma corrida tecnológica, e com isso teve a vinda 

da interface gráfica, com a criação das primeiras interfaces gráficas em um dos centros de 

pesquisas da Xerox, a Xerox Palo Alto Research Center (PARC). Com essas inovações 

tecnológicas, alguns profissionais de animação migraram para o campo da computação 

gráfica e fundando pequenos estúdios. Mas somente em 1995, com o lançamento do filme Toy 

Story (Figura 7) da Pixar, nos cinemas, que puderam mostrar que a animação também pode 

estar inserida dentro da computação gráfica, definindo-a de animação digital. Ela recebeu esse 

título, pois é um DA com auxílio de computação gráfica. Marcando então, uma nova era do 

mercado da animação. 
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Figura 7 – Cena da animação Toy Story da Disney/Pixar de 1995. 

 
Fonte: Toy Story (1995). 

 

Com isso, existem algumas peculiaridades exclusivas da animação digital em 

relação aos DAs tradicionais, e Cruz detalha da seguinte maneira: 

 

[...] de uma maneira geral, os filmes atuais são marcados por um ritmo dinâmico, 
acelerado, obtido através da grande quantidade de planos curtos, do uso constante de 
movimentos de câmera, da grande quantidade de viradas na trama, do movimento 
frenético dos personagens e suas personalidades histéricas. A esse respeito, o ritmo 
agitado dos filmes atuais estaria mais próximo das animações desenvolvidas pela 
Warner Bros. e MGM, na década de 1940, do que dos primeiros filmes de Walt 
Disney, cujo ritmo evoca a contemplação e dá tempo ao espectador de 
primeiramente ver o que passa na tela, depois perceber o que acontece na história, e 
por fim, sentir os efeitos do encontro desses dois componentes (é claro que esse 
processo acontece da mesma forma na animação atual, contudo, dá-se de maneira 
mais veloz e descritiva). (CRUZ, 2006, p. 87). 

 

Os efeitos visuais, tais como chuva, sombra, luz, silhueta, contribuem para uma 

maior dramaticidade e imersão ao espectador. A sonoplastia também é uma característica 

bastante importante para ambos os métodos de animação. E segundo Cruz, existem mais 

alguns componentes importantes para maior imersão e ambientação de que a animação digital 

faz uso: 

    
Os cenários, as formas das figuras, a iluminação e os efeitos visuais, tanto nos filmes 
tradicionais quanto nos digitais, dão credibilidade aos acontecimentos da história e 
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viabilizam a imersão do espectador na narrativa, transportando-o ao universo 
representado na tela. Do ponto de vista formal, esse ponto é o que mais distancia os 
dois grupos de filmes, pois os resultados plásticos provenientes do uso do desenho e 
da pintura são essencialmente diferentes daqueles alcançados através da computação 
gráfica. Nesse sentido, a animação digital 3D estaria mais próxima da animação de 
bonecos, simulando, através do computador, o que na filmagem de bonecos é real. 
Nesse ponto, é a animação tradicional que tenta forjar o que é próprio da animação de 
bonecos e do 3D: a tridimensionalidade. As figuras de Disney almejam ser 
volumétricas e isso é atestado nos seus primeiros filmes: os personagens “saltam” da 
tela e, numa mesma imagem, é possível perceber os níveis de cenários que se 
localizam mais próximos e mais distantes da câmera, a exemplo da panorâmica de 
abertura de Bambi, em que a profundidade de campo (certamente forjada com auxílio 
da câmera de múltiplos planos) cria uma sensação de recolhimento da floresta, 
protegida por uma mata densa e dificilmente penetrável. (CRUZ, 2006, p. 89) 

 

A animação digital só pode se concretizar e ser o que é hoje, devido a ajuda de 

profissionais da animação clássica, do cinema, televisão e computação, pois foram eles que 

durante as pesquisas de novas tecnologias computacionais não deixaram a arte fora de foco no 

desenvolvimento (CAIRES et al, 2010). 

 

2.3 O tempo das ações ou "timing" 

 

"O fenômeno da duração e da sua vivência [...] é uma dimensão essencial da arte 

sequencial." (EISNER, 1989, p. 25). O tempo para o ser humano é compreendido por uma 

composição de espaço e som, e para Eisner (1989) essa composição é interdependente, pelo 

qual ações, movimentos e deslocamentos possuem um significado medido através da 

percepção entre as ações com o homem. 

De acordo com Eisner (1989), diferente das relações do som e do espaço que são 

medidos pela audição e visão respectivamente, a relação do homem com o tempo é mais 

ilusória.  

 
[...] nós o medimos e percebemos através da lembrança da experiência. Nas 
sociedades primitivas, o movimento do sol, o crescimento da vegetação ou as 
mudanças de clima são empregadas para se medir o tempo visualmente. [...] A 
medição do tempo não só tem um enorme impacto psicológico como também nos 
permite lidar com a prática concreta do viver. (EISNER, 1989, p. 25). 

 

Para as histórias em quadrinhos o tempo é um elemento decisivo para a narrativa. 

Ela é um elemento estrutural dos quadrinhos. Segue abaixo uma imagem (Figura 8) para uma 

melhor compreensão da utilização do tempo na narrativa: 
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Figura 8 – Representação do "timing" 

 
Fonte: Eisner (1989) 

 

2.4 Motion Comic 

 

Os motion comics são uma combinação híbrida de elementos, tanto de animação 

quanto de quadrinhos. "Um dos aspectos mais visíveis dos motion comics que os diferem de 

outras mídias são o conjunto de métodos empregados na movimentação de seus componentes 

animados" (CAIRES et al, 2010).  

Caires et al (2010) salientam um recurso poderoso dos MCs em contrapartida da 

animação tradicional, enquanto que para a animação tradicional, normalmente, a imagem final 

é composta pela sobreposição de camadas desenhadas separadamente. Separando elementos 

em primeiro plano, onde serão animados, do plano de fundo, comumente estática. Os MCs 

fazem uso desse recurso de maneira mais ampla, usando para dividir elementos do cenário 

para animar em cena com recursos de edição de vídeo e tratamento de imagens. 

Caires et al (2010) descrevem a utilização do material primário na produção de 

um MC: "[...] o material primário é um conjunto de desenhos estáticos e bidimensionais em 

cujo movimento é anexado através do uso de técnicas de animação digital variadas." 

(CAIRES et al, 2010, p. 48). 

    

O movimento na maioria dos MCs se restringe à animação de alguns elementos da 
cena, a adição de efeitos visuais como fumaça e iluminação à imagem estática e ao 
uso de ângulos e movimentação de câmera. Em uma mídia em que a animação se faz 
presente, mas de forma reduzida, esta acaba por assumir um caráter minimalista, 
mostrando-se apenas quando preciso. (CAIRES et al, 2010, p. 48, 49) 
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Para Caires et al (2010), os MCs são produzidos usando “pobres recursos” de 

animação, já citado anteriormente, isso está relacionado com as limitações de movimentos dos 

personagens, tais como, alguns passos, movimentar dos olhos ou sobrancelhas, isso devido ao 

recorte das obras originais, além de enriquecer detalhes ao fundo dos cenários, com adição de 

fumaça, iluminação de postes ou lâmpadas. No MC do Watchmen (Figura 9), baseado na obra 

de Alan Moore e Dave Gibbons, podem ser vistas todas as características que acabaram de ser 

citadas. 

 

Figura 9 – Motion Comic do Watchmen obra de Alan Moore e Dave Gibbons 

 
           Fonte: Hughes; Coller (2009) 

 

2.5 Trabalhos relacionados 

 

Para este projeto, foi feita uma pesquisa a respeito da abordagem do tema Motion 

Comics no Brasil. Usando algumas ferramentas de pesquisas, tais como, Google Academics, 

SCIELO, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Também fazendo pesquisas 

utilizando alguns motores de buscas padrões como: Google, Bing, Duck Duck Go, foram 

encontrados alguns trabalhos a respeito do tema. Mas houve três em especial, com direito a 

produto no final dos seus artigos ou relatório técnico científico. 

Um deles, da Natália Sentanin (2015), chamado Paper Killer Motion Comic, onde 

foi criado um MC mesclado com técnicas de Stop Motion. Baseado em uma Graphic Novel 
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escrita por Alan Moore do Batman chamada A Piada Mortal (SENTANIN, 2015), descreve 

seu trabalho como uma homenagem aos 75 anos da primeira aparição do Batman. 

Outro projeto encontrado foi um MC de um quadrinho de cunho jornalístico 

produzido por Gustavo Henrique Sampaio, Jorge André de Menezes e Márcio Leonardo 

Monteiro (2014), chamado de Quadrinhos no Brasil: Motion Comic. Esse título refere-se a 

uma obra de quadrinhos de mesmo nome do autor André Ferreira de Menezes. O projeto 

deles, como no próprio resumo explica, procura transmitir reportagens jornalísticas em um 

formato de quadrinhos, mas utilizando-se de recursos audiovisuais. Sendo assim, fazendo um 

MC para ter uma melhor difusão entre o público (SAMPAIO, Gustavo Henrique; MENEZES, 

Jorge André de; MONTEIRO, Márcio Leonardo, 2014). 

O terceiro projeto selecionado foi produzido por contribuição coletiva on-line com 

o site brasileiro chamado Catarse. O projeto em questão chama-se Mascate e é um MC 

brasileiro trabalhado para ser visualizado em telas, não passando pela criação de um 

quadrinho impresso, diferente de muitos outros MC. Esse projeto foi relatado por Grazi 

(2014) em um blog e menciona a produtora chamada Draconian Comics como responsável 

pelo projeto. O primeiro episódio encontra-se disponível na forma de um aplicativo para 

dispositivos Android e iOS e trata-se de um quadrinho de horror e suspense. Mas pelo que foi 

pesquisado a respeito, em acesso em vinte e cinco de outubro de 2017, a informação que se 

tem é de que o projeto ficou parado no primeiro e único episódio. 

Visto que em nenhum dos projetos apresentados acima utilizou como base uma 

obra da literatura brasileira, seja ela um quadrinho baseado em romances da literatura clássica 

brasileira ou algum quadrinho brasileiro já consagrado, como por exemplo, as revistas em 

quadrinhos da Turma da Mônica, este projeto se distanciou dos demais, ganhando sua própria 

identidade, abordando a literatura brasileira, usando o quadrinho produzido baseado nas obras 

da literatura brasileira chamada Macunaíma, tendo suas imagens utilizadas no produto final 

transformando-a em um MC, como já foi mencionado na introdução deste projeto.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Para a produção do MC do Macunaíma foi necessário fazer uma decupagem de 

cenas para uma apresentação do quadrinho no novo formato. Logo após, foi feita uma análise 

do que será recortado dos quadros, para que então pudesse animar os quadros da HQ do 

Macunaíma. Logo após esse procedimento, só então, seguiu-se para as etapas de edição do 

MC, que foram as seguintes: animação dos quadros recortados previamente, a busca e 



 
28 

utilização de efeitos sonoros para o vídeo e gravação das falas e narração, e por fim, a edição 

e finalização do vídeo propriamente dito. 

 

3.1 Decupagem de cenas 

 

Com o quadrinho em mãos, foi feita uma decupagem das cenas que estarão no 

MC. Para obter um melhor tempo possível de animação, foi estabelecido o primeiro capítulo 

do quadrinho. A escolha do primeiro capítulo como a adaptação para motion comic pode 

servir de gancho para continuar a história e também introduz o espectador na trama que passa 

a conhecer um pouco do personagem principal. Isto implica diretamente no "timing" dos 

quadros que são usados, otimizando-os para uma melhor apresentação da obra. Segue uma 

imagem (Figura 10) de como era o quadrinho e como ficou no resultado final do MC. 

 

Figura 10 – Antes e depois em Macunaíma 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.2 Recorte dos quadros 

 

Após a decupagem, as páginas do quadrinho foram levadas para um software de 

edição de imagens Adobe Photoshop CC 2015. Nele, cada página foi trabalhada de maneira 

individual e única, transformando-os em arquivos do Photoshop, seguindo sempre a lógica 

primária de separar cada quadro da página e seus devidos balões para animá-los com 

autonomia.  

Os quadros foram recortados com as ferramentas de seleção rápida (quick 

selection tool) de imagem. Após selecionado, foram utilizadas as propriedades de seleção e 

dentro das propriedades procurava suavizar a seleção e, então, duplicava a camada com o que 

foi selecionado, criando uma nova camada com o objeto selecionado. 

Para os balões de texto, após recortados, foram adicionadas bordas pretas com 

tamanhos variando de quatro a oito pontos de largura, para um melhor destaque e as bordas 

originais dos quadrinhos foram descartadas. Segue uma imagem (Figura 11) de um quadro 

com o processo de recorte dos quadros. 

 

Figura 11 – Quadro do recorte do quadrinho 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quando recortadas, as imagens ficaram separadas em camadas distintas, mas a 

camada onde tem o plano de fundo está com os objetos que foram separados de lá. Então foi 

necessário retirá-lo de lá preenchendo com o que supostamente deveria estar ali atrás dos 

objetos que já foram separados anteriormente. Para isso, foi usada a ferramenta de carimbo 

(Clone Stamp Tool) capturando pixels próximos e cobrindo os objetos e personagens do 
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cenário que foram recortados para recriar o restante do fundo, usando imaginação e bom 

senso para preencher da melhor maneira possível, deixando uniforme com o já existente no 

quadro.  

Para os personagens ou objetos recortados do quadro, existiram casos onde alguns 

deles tenham alguma movimentação extra em partes específicas, tais como, pernas, mãos, 

olhos. Esses tiveram seus membros recortados dos corpos, seguindo o embasamento da 

técnica de animação por recorte descrito por Lucena Júnior (2002), aplicada no meio digital.  

Esse procedimento foi feito repetidas vezes até que todas as páginas estivessem 

prontas para serem animadas. Ficou, no total, onze arquivos do Photoshop, sendo eles, capa, e 

todo o primeiro capítulo do quadrinho. Abaixo vemos uma imagem (Figura 12) de um dos 

arquivos Photoshop aberto, e notamos o número elevado de camadas de imagem. 

 

Figura 12 – Edição de uma das páginas no Photoshop 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

3.3 Animação das cenas 

 

Após cortadas as imagens, elas foram animadas dentro de um outro software 

chamado Adobe After Effects CC 2015. Com este software, foi criado um novo projeto para 

cada página, e neste projeto foi importado o arquivo do Photoshop, respectivo à página a ser 

trabalhada, criada anteriormente. Após importado, foi criada uma composição para cada 

conjunto de cenas da página em questão, e nelas estão todo o tempo necessário de cada 
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quadro dela, para que os quadros tenham seu "timing". As composições em questão ficaram 

definidas com tamanho de tela Full HD 1080p (High Definition). 

Foram trabalhados os efeitos de iluminação conforme a necessidade da cena, 

como uma fogueira acesa, ou o brilho do sol. Também foram usados efeitos de fumaça, de 

sangue, de queda d'água e de formigas, para o dinamismo do cenário. O uso dessas imagens 

externas era de bibliotecas de licenças Creative Commons e estavam em um fundo verde, 

sendo necessário o uso do efeito de Chroma Key para apagar o fundo, e posicioná-lo no 

cenário. 

Para a aparição do cenário e dos balões, foram utilizados os efeitos de opacidade e 

de posicionamento. Para os outros objetos de cena, tais como personagens, membros deles, 

algum objeto de cena, foram utilizados efeitos de animação desde posicionamento, opacidade, 

escalonamento ou rotação. 

Durante a animação de cenário e personagens, foi utilizado algumas vezes um 

plugin gratuito de scripts para o After Effects de suavização de animação chamada Ease and 

Wizz. Com esse recurso foram utilizados os seguintes tipos de suavização: senoide (sin), arco 

(arc), voltar (back), ressalto (bounce), às vezes na saída, outras vezes, na entrada do objeto. 

Em determinadas cenas, fez-se necessário o uso de uma câmera 3D para criar 

efeito Parallax, ou para dar foco em determinado ponto do quadro e depois mostrar o restante 

do quadro. Para isso, criou-se uma câmera no After Effects, tendo que ativar a permissão nos 

objetos para que sejam vistos como planos 3D. E assim, posicionando a câmera, fazendo 

movimentações de zoom in, zoom out e para os lados, cima, ou para baixo, conforme a 

necessidade. 

Após completada a animação de cada página do Macunaíma, foram renderizadas 

todas as composições da página no formato de vídeo Full HD 1080p (High Definition), 

conforme foi criado originalmente. O arquivo final da composição é uma sequência de 

imagens em png (Portable Network Graphics). Ao todo, foram renderizadas trinta e oito 

composições, contando com a capa. Logo a seguir temos uma imagem do projeto de edição do 

MC aberto no After Effects (Figura 13) 
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Figura 13 – Edição do Motion Comic do Macunaíma no After Effects 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

3.4 Uso de arquivos sonoros 

 

Com a sequência de imagens pronta, fez-se necessária a sonoplastia certa para o 

MC. Para isso, foi feita uma varredura em sites especializados em banco de sons e músicas 

com domínio público, ou com licenças Creative Commons em busca dos sons necessários 

para o Macunaíma. Os sons utilizados foram de animais em floresta, dando ambientação, sons 

de lago, do mar, passos na areia na vegetação, onça, cuspe, risadas, gritos, choro, entre alguns 

outros que eram cabidos ao que era descrito na narrativa e composição de cena. Foram usadas 

algumas músicas de ambientação com a temática de floresta, tribos indígenas, rituais tribais.  

Para as gravações de falas e da narrativa, foi utilizado um smartphone com um 

microfone para gravar todas as falas dos personagens e da narração, e para que o som ficasse 

o mais limpo possível, os áudios foram capturados em um local fechado sem ruídos externos. 

Mesmo assim, depois de capturados, foram levados para um software de edição de som, o 

Adobe Audition CC 2015, fazendo as edições de limpeza do som, e tirando qualquer 

imperfeição que estivesse presente na hora da gravação.   

 

3.5 Criação do vídeo 

 

Após todo o processo de animação das cenas, e de encontrar, ou criar todos os 

sons necessários, chegou o momento de unir os sons com as imagens. Com o uso do software 
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de edição de vídeo chamado Adobe Premiere Pro CC 2015 foi produzido e finalizado o vídeo. 

A escolha do Adobe Premiere Pro se deu pelas suas características: uma melhor manipulação 

das camadas de sons durante a edição do vídeo; uma melhor forma de tratar corte dos vídeos e 

suas transições; o uso de alguns plugins externos, no caso o Film Impact Transition Pack I1, 

que será melhor explicada a seguir. 

O software em questão foi aberto, e criou-se um novo projeto, e dentro deste 

projeto, foram importadas todas as sequências de imagens de todas as páginas e todos os sons. 

Logo após, foi criada uma nova sequência de vídeo com formato Full HD 30fps, pois foi onde 

se editou a versão final da Motion Comic do Macunaíma. Nele, foram colocadas em ordem 

todas as sequências de imagens, e logo após, foram estudados os efeitos de transição entre as 

sequências.  

Na grande maioria das vezes foi utilizado um efeito de transição de um plugin 

externo de pacote de transições para o Premiere Pro chamado Film Impact Transition Pack 1, 

um plugin pago, porém, existem alguns gratuitos dentro do primeiro pacote. Deste pacote, foi 

usado com bastante frequência o impact flash e o impact roll. Outras transições usadas foram 

as de fade to black e fade to white. Os áudios foram utilizados conforme a necessidade. Após 

finalizado, o projeto foi renderizado no formato de vídeo da composição, finalizando o 

processo de criação do MC. Logo abaixo temos a imagem do projeto de edição do MC aberto 

no Premiere Pro (Figura 14). 

 

Figura 14 – Edição do Motion Comic do Macunaíma no Premiere Pro 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

                                                 
1 O plugin pode ser baixado no link a seguir: https://www.filmimpact.net/plugin/transition-pack-1/. 

https://www.filmimpact.net/plugin/transition-pack-1/
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4 CONCLUSÃO 

 

A evolução tecnológica favoreceu o surgimento de recursos e técnicas que 

levaram à criação do motion comic como um novo meio de narrar em quadrinhos alguma 

história. Esta relativamente nova mídia possibilitou o desenvolvimento do presente produto, o 

primeiro MC de uma obra da literatura brasileira, permitindo então que pessoas possam 

conhecer um pouco da história de Macunaíma, uma obra literária do Brasil, de uma maneira 

mais lúdica e animada.  

Algumas dificuldades foram encontradas, como as gravações da narrativa: elas 

estavam demorando muito, então foram feitas as animações antes dos áudios de falas, 

ocorrendo um terrível problema de revisitar as animações para encaixa-las com as falas. 

Sendo assim, é aconselhável após decidido todo o roteiro com as falas. Iniciar as gravações de 

áudios para só então depois animar. Outra dificuldade foi na hora dos recortes: as imagens do 

arquivo original do livro digital de onde foram retiradas do quadrinho era pequena demais, 

isso atrapalhou um pouco no resultado final desejado, gerando algumas imagens com 

resolução reduzida, então, antes de iniciar o projeto, procure as imagens com resoluções altas. 

Nesse sentido, acredita-se que este novo formato de apresentação venha a atrair o 

interesse pelo conhecimento e apreciação de obras da literárias brasileiras, dado que o MC 

tem um formato mais adaptado ao público jovem que apresenta uma predileção a consumir 

conteúdos audiovisuais em mídias digitais. Também possibilitando, assim com o presente 

relatório, um gancho para que mais animadores, editores de vídeo possam fazer seus MCs 

baseadas em obras locais, incentivando a cultura do país.  
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