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Tirinhas são extremamente populares na internet. Seja cômica, romântica ou política, uma 
tirinha tem a brilhante capacidade de propagar uma ideia, promover um assunto e provocar 
reflexão. Pensando nisso, criei meu projeto baseado nas tirinhas que tenho produzido e divulgado 
no Instagram, usando como referência um canal brasileiro de animação Draw Mask e um 
estrangeiro Illymation, que contam suas histórias de forma cômica através de uma estrutura de 
animações simples, mas perfeitas para o contexto.  

Link para as referências: https://youtu.be/OWp8ZUplk4Y https://youtu.be/Y7lYeRqhQ9Q 

Com essa animação pretendo expandir os limites do desenho estático que tenho 
produzido até esse momento, atrair e entreter o público com o conteúdo sendo apresentado de 
forma mais interessante, gerando mais engajamento.  

Os episódio dos mais variados temas terão duração estimada entre 10 e 30 seg, e custo 
de produção independente abaixo de 500 reais por episódio, financiado através de apoio coletivo 
em plataformas como Catarse e Benfeitoria. 

 

Roteiro da tirinha Ensino Médio VS Faculdade: 

Cena 1 : 

Card escrito “24 matérias no Ensino Médio” aparece com as letras tremendo. 

 

Cena 2:  

Uma mesa, um computador, e uma menina sentada na cadeira.  

A menina fala:  

- Ah de boa! 

 

Cena 3 : 

Card escrito “3 matérias na Faculdade”, tremor nas letras aumenta. 

 

Cena 4:  

A menina quase cai da cadeira.  

A menina exclama:  

- Meu Deus! Será se vou dar conta? 

 

Tirinha original usada como concept do projeto: 

https://youtu.be/OWp8ZUplk4Y
https://youtu.be/Y7lYeRqhQ9Q


 
 

 

 

Minha personagem é uma adaptação em cartoon da minha aparência e personalidade, 
afinal eu quero contar as histórias à partir da minha percepção e perspectiva.  

Para manter a estrutura original das tiras, decidi permanecer com a personagem no preto 
e branco, em contraste com o fundo colorido como uma aquarela, mantive também as falas sem 
balão.  

Storyboard:  

 

Câmera fixa em Plano Americano. 



 
 

Animatic:  

https://youtu.be/rodGagBPVEA 

 

 

Animação: 

https://youtu.be/ezA-DuA94zA 

 

 

https://youtu.be/rodGagBPVEA
https://youtu.be/ezA-DuA94zA


 
 

Cronograma, Orçamento e Apresentação: 

 

https://drive.google.com/open?id=1gdvHjJ1VCZ6pAEol7dOA0C1BIBK_NuQz 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1gdvHjJ1VCZ6pAEol7dOA0C1BIBK_NuQz

