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UM HERÓI
FALHO

Quem é o Homem Desculpinha?
O Homem Desculpinha é um super herói 
com poderes inimagináveis que poderia 
enfrentar qualquer inimigo não fosse a 
sua completa falta de organização. Apesar 
de ser uma pessoa boa com o desejo de 
fazer o bem, o Homem Desculpinha ainda 
é um ser humano falho com problemas 
de atraso e procrast inação.



BASEADO EM 
FATOS REAIS

A origem do herói
O Homem Desculpinha surgiu em 19 de 
Novembro de 2016 como uma brincadeira 
entre amigos.  Sua ideia inic ia l  gira em 
torno de pegar fa lhas humanas que todos 
nós apresentamos no dia a dia e colocá-
las em uma escala “super” .  Ao longo do 
tempo essa ideia foi  se transformando, 
ganhando mais forma e enriquecendo.



PODEROSO MAS 
DEFEITUOSO
Inspirações para a versão atual

Todo bom herói  precisa de um ponto fraco 
porém qual  o ponto fraco de alguém com 
poderes i l imitados? Para cr iar  a nova 
versão do Homem Desculpinha,  foi  t i rada 
inspirações de heróis cujas fraquezas 
eram exatamente suas caracter íst icas 
humanas.  A maior inspiração para o novo 
herói  presente no curta foi  certamente 
o personagem Saitama de One Punch 
Man. Outras inspirações consistem de 
personagens que parodiam o conceito 
c láss ico do super herói .



COLOCANDO EM 
30 SEGUNDOS

A criação do roteiro
Para passar a histór ia do Homem 
Desculpinha em um curto tempo, algumas 
ações chaves foram determinadas:  O herói 
precisar ia demonstrar querer salvar as 
pessoas,  e le precisar ia fa lhar ,  precisar ia 
ser por um motivo banal  e ele precisar ia 
dar uma desculpa.  A ideia or iginal  ser ia 
um ataque al ienígena porém ela foi 
cortada para que o foco f icasse apenas em 
mostrar quem é o Homem Desculpinha.



STORYBOARDS E ANIMATIC



CRONOGRAMA E ORÇAMENTO



O CURTA NO YOUTUBE

https://youtu.be/9Z1Mx-j4e7k
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