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Diante de uma realidade em que os transtornos ansio-
sos são pouco compreendidos pela maior parte do co-
letivo, propiciando a concepção equivocada de que os 
indivíduos inseridos neste contexto vivem uma con-
dição exclusiva e incompreensível que retroalimenta 
o ciclo de invisibilização dos transtornos, o presente 
trabalho consiste no desenvolvimento do projeto de 
uma animação que visibilize a síndrome do pânico e 
suas complexidades através das vivências do seu au-
tor. Assim, além da experiência pessoal, objetiva-se o 
aprofundamento no campo teórico relacionado à pro-
blemática abordada e de habilidades e competências 
referentes ao motion design, facilitando a construção 
da narrativa que compartilhará uma verdade que será 
expressa pela linguagem audiovisual da animação. 
Para viabilização do vídeo, estão inclusos no projeto 
as etapas de fundamentação teórica, de organização 
e execuções técnicas que guiarão a representação vi-
sual do produto final e suas contribuições para área e 
para o autor enquanto futuro profissional.

Palavras-chave: Motion design. Síndrome do pânico. 
Transtornos de ansiedade. Animação.

Resumo



Facing a reality which anxiety disorders are invisible 
to most of the population, propitiating the mistaken 
conception that the individuals inserted in this context 
live an exclusive and incomprehensible condition 
that feeds the disorders’ cycle of invisibilization, 
this project consists on developing an animation 
that visibilize the panic disorder and its complexities 
through the author’s experience. Thus, in addition to 
personal experience, the objective is to deepen the 
theoretical field related to the problem addressed, 
facilitating the construction of the narrative that will 
share a truth that will be expressed by the audiovisual 
language of motion design. In order to make the 
animation viable, the project includes the steps of 
theoretical foundation, organization and technical 
execution that will guide the visual representation of 
the final product and its contributions to the area 
and to the author as a future professional.

Keywords: Motion design. Panic disorder. Anxiety 
disorders. Animation.
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Desde as minhas lembranças de infância me vejo 
como uma pessoa excessivamente dependente, 
um ser aprisionado numa condição aparentemente 
incontrolável, marcada por um turbilhão situacional 
de emoções e reações antecipatórias que, por 
muito tempo, decidiu por mim os caminhos a serem 
seguidos.

Na adolescência, vivenciei prévias de uma morte 
social por acreditar que as sensações experienciadas 
por mim eram únicas e, portanto, dificilmente 
seriam compreendidas pelos familiares ou amigos. 
Sobre isto, aliás, descobri estar correto: minhas 
vivências realmente são singulares. Entretanto, 
aprendi paulatinamente que eu não só poderia ser 
entendido, como existia um diagnóstico para o que 
eu vivia: a síndrome do pânico.

Tal síndrome, todavia, se mantém pouco compre-
endida pela população em geral na sociedade, o que 
me custou anos de insociabilidade até o rompimen-
to da crença solitária de que eu era demasiadamen-
te incomum para ser compreendido e, sobretudo, 
para ter uma vida mais próxima do que eu julgava 
como normal. Por pouco não abdiquei da gradua-
ção que desejava e por menos ainda não desisti de 
experienciar um intercâmbio estudantil através do 
programa federal Ciência Sem Fronteiras, o qual 
viria a proporcionar o aporte técnico para a execu-
ção do presente projeto.

Em setembro de 2014, após alguns anos de 
acompanhamento psicológico que me muniram da 
autoconfiança e do equilíbrio que sentia falta ao 
lidar com a síndrome do pânico, tive a oportunidade 
de estudar por nove meses na Savannah College 
of Art & Design, nos Estados Unidos, onde fui 
apresentado à área de motion design, ramo que 
modificou o meu modo de enxergar as minhas 
possibilidades enquanto designer e como, através 

do storytelling1, eu poderia impactar positivamente 
outras pessoas.

A partir de então, pude visualizar o motion design 
como um modelo estético que mescla camadas de 
elementos gráficos bidimensionais e tridimensio-
nais a trilhas sonoras e ruídos com a finalidade de 
criar uma composição através do espaço-tempo que 
conta histórias ou compartilha informações. Como 
produto híbrido das linguagens do cinema, anima-
ção e design, esta área de produção audiovisual re-
presenta uma forma de expressão versátil que se 
beneficia da linguagem do movimento para desen-
volver narrativas sedutoras, úteis e complexas.

Ainda que tal cruzamento seja uma de suas principais 
características, é necessário  visualizar o motion 
design como um modelo independente, pois, ele 
nasce de uma ânsia que data desde os primórdios da 
humanidade: a reprodução do senso do movimento 
na arte, como evidenciado nas pinturas de parede do 
Egito Antigo e nas pinturas gregas em vasos datadas 
de 500 a.C., que demonstram que a necessidade do 
domínio do movimento e sua representação gráfica 
se fazem presentes desde o princípio da arte. 

Também registrada desde o início da vida humana foi 
a necessidade de contar histórias. Em todas as etapas 
da vida, a humanidade está absorvendo, reproduzindo 
ou criando-as. Segundo Coelho (1986), a partir 
das histórias nos auto-identificamos, favorecendo 
a aceitação de situações desagradáveis e, assim, 
resolvendo conflitos. Para Trollbäck (2008 apud 
Krasner, 2008), uma das maiores virtudes para um 
motion graphic designer é uma boa habilidade para 
contar histórias, capacidade esta que proporciona a 
ruptura da monotonia e a infusão de novas emoções 
e ideias em nossas vidas. Portanto, a atividade da 
narrativa tem uma relevante função social, uma vez 
que pode ser entendida como um ato de entrega 

coletiva e agregador de pessoas.

Para Panushka (1997 apud Krasner, 2008), é co-
mum para muitos artistas usarem da linguagem do 
movimento como um meio de exteriorizar seus pen-
samentos e pontos de vista únicos, pois a animação 
dá ao espectador a oportunidade de olhar para um 
momento congelado do pensamento e de experi-
mentar os ritmos sugeridos por uma outra pessoa. 
Portanto, o presente projeto se propôs a elaborar a 
narrativa e o conceito gráfico que viabilizarão uma 
animação que consiga aproximar o espectador da 
realidade das pessoas que vivem a síndrome do pâ-
nico, auxiliando na desconstrução dos estereótipos 
associados à problemática e trazendo mais visibili-
dade para a temática na sociedade.

A escolha do motion design enquanto área a ser 
explorada para elaboração do produto se dá pelo 
campo possuir uma expressão múltipla. Assim, 
o motion design possibilita a criação de produtos 
audiovisuais complexos a partir do uso de elementos 
da linguagem do movimento, como o ritmo e a 
tensão, para o desenvolvimento de uma narrativa 
que possa representar tanto situações tangíveis, 
quanto as sensações abstratas como o medo e a 
ansiedade, vivenciados durante a síndrome do 
pânico.

De acordo com as estatísticas publicadas pela Or-
ganização Mundial da Saúde em 2017, apesar de 
responsáveis pela preservação da vida humana, os 
estados emocionais de medo e ansiedade se mani-
festam para 3.6% da população mundial como des-
conforto e sofrimento por estarem deslocados a 
uma intensidade desregulada, convergindo em uma 
série de reações f ísicas e mentais desagradáveis e 
recorrentes (WHO-MSD-MER, 2017).

A ansiedade, do ponto de vista da psicopatologia, é 

um desconforto f ísico e psíquico, resultado de um 
estado emocional de aflição causado pela expecta-
tiva de que algo ruim e perigoso aconteça à frente 
do qual o indivíduo se considera indefeso. Assim, 
tal ansiedade se torna frequentemente o agente 
responsável não só pela síndrome do pânico, como 
por outros transtornos ansiosos como a depressão e 
os transtornos alimentares, que atingem 9.3%2 dos 
brasileiros durante a vida segundo pesquisa reali-
zada pela Organização Mundial da Saúde em 2017, 
fazendo do Brasil o país com maior prevalência de 
ansiedade do mundo.

De acordo com Mochcovitch, Crippa e Nardi 
(2010), os transtornos de ansiedade são os mais 
comuns de todos os transtornos psiquiátricos e re-
sultam em grande sofrimento e importante com-
prometimento funcional. Apesar de atingir uma 
notável parcela da população, é visível a escassez 
de políticas públicas para divulgação e conscienti-
zação acerca do distúrbio, favorecendo assim tanto 
o completo desconhecimento, quanto a continui-
dade de conceitos superficiais e equivocados sobre 
o assunto na sociedade.

Ainda, por tratar-se de uma série de sensações in-
visíveis, a síndrome do pânico e os demais transtor-
nos ansiosos são comumente sufocados ou inter-
pretados de forma leviana pelo coletivo, afetando a 
realidade dos que o vivenciam. Uma vez que geral-
mente não é dada a devida importância à situação, 
as possibilidades de tratamento tornam-se mais di-
f íceis e o transtorno passa a se retroalimentar num 
ciclo de medos projetados pela mente e reações 
f ísicas imediatas.

Este projeto visa atuar nesse contexto de baixa per-
cepção da problemática, utilizando das condições 
técnicas do motion design de representar as carac-
terísticas intangíveis dos transtornos de ansiedade 

1  PALAVRA INGLESA RELACIONADA À NARRATIVA, SIGNIFICANDO A 

CAPACIDADE DE CONTAR HISTÓRIAS RELEVANTES.

2  DISPONÍVEL EM: <HTTP://G1.GLOBO.COM/BEMESTAR/NOTICIA/

DEPRESSAO-CRESCE-NO-MUNDO-SEGUNDO-OMS-BRASIL-TEM-MAIOR-

PREVALENCIA-DA-AMERICA-LATINA.GHTML>, ACESSO EM 3 DE MAIO DE 

2017.
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para propor um produto de animação autoral que 
venha a expor as necessidades de autoreconheci-
mento de um grupo da sociedade que comparti-
lha dos mesmos sintomas, além de experimentar 
alcançar e instigar um coletivo que desconhece as 
complexidades da síndrome do pânico. 

Em termos de objetivos específicos, pretendeu-se 
aprofundar os conhecimentos a respeito da síndro-
me do pânico gerando um conteúdo pertinente ao 
produto audiovisual a ser desenvolvido a partir da 
construção de um roteiro e um storyboard que con-
templam a problemática e viabilizaram o posterior 
desenvolvimento da animação.

Diante da escassez de materiais teóricos acerca 
do motion design, grande parte dos seus conceitos 
neste trabalho são retirados das produções de 
Krasner (2008), Shaw (2016) e Blazer (2016). São 
encontradas, inclusive, uma grande quantidade de 
citações e apuds ao primeiro, uma vez que este foi 
pioneiro ao coletar informações e pensamentos de 
profissionais da área nunca antes publicados.

Entendendo o motion design como um modelo es-
tético emergente de infinitas possibilidades; a ana-
tomia do projeto e seu processo criativo está sendo 
abordada a partir da forma de organização técnica 
específica de Shaw (2016) e Blazer (2016), ver-
sando sobre os métodos de desenvolvimento de 
conceito e narrativa e os princípios básicos que di-
recionaram o projeto gráfico por trás da animação.

O roteiro do produto em questão foi construído 
primariamente a partir das experiências pessoais 
do designer enquanto indivíduo que convive com 
a síndrome do pânico. Entretanto, para facilitar 
a escolha da vivência a ser abordada na narrativa 
e compreender quais pontos são considerados 
coletivamente mais intensos na relação do indivíduo 
com o transtorno, foi aplicado um questionário 

estruturado de perguntas subjetivas a membros 
do grupo “Síndrome do Pânico” na rede social 
Facebook.

Ainda, para embasar cientificamente a temática de 
trabalho, as informações de diagnóstico, sintomas 
e consequências da síndrome do pânico foram 
pautadas no Manual de Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais (2014) e, sobretudo, nos 
estudos de Locatelli (2010) e Stoppe Júnior e 
Cordás (2001).

Levando em conta que, além de informar a respei-
to da problemática, o presente projeto conta uma 
história, tornou-se importante entender o víncu-
lo humano com o  compartilhamento de narrati-
vas. Para isso, foi seguida uma linha de pensamento 
apresentado por Campbell (1990), a partir da qual 
aprofundou-se a visão de que contamos histórias 
para tentar entrar em acordo com o mundo, para 
harmonizar nossas vidas com a realidade.

Estima-se que a duração do produto final tenha uma 
média de dois minutos e concentre-se numa esté-
tica bidimensional. Entretanto, o presente projeto 
não apresenta tal concepção final do produto, uma 
vez que, por possuir um elevado grau de complexi-
dade,  a execução da animação demanda mais tem-
po do que o disponível. Diante disso, foi objetivado 
aqui todo o desenvolvimento narrativo e visual que 
servirá de base para a posterior execução da ani-
mação. 
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O contexto de trabalho

2.1

Ao propor o conceito de uma animação com técnicas especí-
ficas que fundamentam o motion design com base na biblio-
grafia referenciada, torna-se imprescindível aprofundar-se 
no contexto da síndrome do pânico, pesquisando informações 
suficientes para que o produto final possa, ainda que de um 
ponto de vista autoral, contemplar um grupo de indivíduos 
que se identifiquem e compreendam a situação.

Ainda que seja necessário o estudo dos conceitos científicos, 
a presente pesquisa não aborda o pânico de um viés estrita-
mente psiquiátrico e, tampouco ambiciona questionar suas 
causas orgânicas e possíveis tratamentos, uma vez que isto 
cabe enquanto referência a outro campo de estudo. É alme-
jada, porém, uma breve análise de seus sintomas e sua relação 
com as vivências do autor enquanto produto a ser roteirizado 
e trabalhado visualmente no conceito da peça audiovisual.

Entendendo a síndrome 
do pânico no recorte de 
abordagem deste projeto

2.2

O transtorno de pânico tem como carro-chefe a ansiedade 
e, portanto, é incluído no grupo dos transtornos ansiosos. 
O pânico, entretanto, se diferencia dos demais produtos da 
ansiedade por também apresentar como resposta o medo, 
responsável inclusive pelo batismo do seu diagnóstico.

De acordo com Campos (2010), a palavra “pânico” deriva do 
grego πανικός, relacionado ao deus mitológico Pã, respon-
sável pelos bosques, campos, rebanhos e pastores. O deus 

se apresentava numa figura antropozoomórfica, 
com chifres, membros inferiores, cascos e ore-
lhas de bode. Tinha, como talento nato, a habilida-
de de encantar humanos com a música tocada por 
sua flauta de sete tubos enquanto acompanhava as 
ninfas que dançavam na floresta. Apesar de galan-
teador, Pã (ou Lupercus, na mitologia romana) era 
comumente rejeitado por todos por sua aparên-
cia desagradável, vivendo assim em profunda so-
lidão. O deus assombrava as montanhas, florestas 
e cavernas, trazendo medo à humanidade. Assim, 
supõe-se que “pânico” foi o termo dado ao temor 
de todos os viajantes que necessitavam atravessar 
as florestas à noite, pois as trevas e a solidão do 
percurso provocavam terror súbito, sem quaisquer 
causa aparente, e que, portanto, era atribuído à Pã.

A solidão intensamente vivida por Pã também é 
trazida por Campos (2010) como um dos princi-
pais estados emocionais relacionados à síndrome 
do pânico, além dos já mencionados medo e an-
siedade. Ele relata, inclusive, que tal solidão não é 
definida apenas pela carência ou saudade, mas está 
relacionada sobretudo com a ausência do próprio 
eu.

[...] A solidão não é falta de alguém ou de 

algo; é sim falta de si mesmo — falta de 

identidade. Perdida em alguma circunstância 

traumática e dolorosa, talvez muito antes 

de nós mesmos, como nomeados em nossas 

carteiras de identidade. Digo com firmeza 

que a síndrome do pânico começa na solidão, 

ou na falsa completude.

(CAMPOS, 2010, p. 65).

A partir deste recorte, entende-se que a solidão 
alimenta uma ansiedade desenfreada, uma 
vez que a busca pelo “próprio eu” estimula no 
indivíduo a tentativa de procurar incessantemente 

Segundo Kapczinski (2003 apud Locatelli 2010), 
há registros anteriores ao século XIX de pessoas que 
apresentavam “estados de angústia”, mas só a par-
tir de 1890 os sintomas frutos da ansiedade foram 
reunidos e batizados como transtorno do ‘coração 
irritável’, nome atribuído sobretudo ao descrever o 
sintoma de aceleração do ritmo cardíaco em solda-
dos norte-americanos durante a guerra civil da dé-
cada em questão. Todavia, o transtorno do pânico só 
se tornou um diagnóstico oficialmente reconhecido 
em 1980, pois, antes disso todos os transtornos de 
ansiedade eram entendidos como uma mesma do-
ença.

O transtorno de pânico implica a vivência 

inadequada e um elevado estado de excitação 

emocional que leva a pessoa a sentir sintomas 

f ísicos associados em situações cotidianas 

completamente inofensivas. O Transtorno 

pode surgir no entanto, sem nenhum estímulo 

externo em pessoas que sofrem com este 

transtorno. As pessoas tendem a interpretar 

os processos que acontecem com seu próprio 

corpo de maneira irracional e catastrófica. 

[...] Isso pode resultar em problemas com o 

medo de desmaiar, ou o medo de perder o 

controle e criar uma situação constrangedora 

para si mesma, ou até o medo de ter um 

ataque do coração e morrer. (LOCATELLI, 

2010, p. 9).

em objetos, objetivos ou pessoas sua própria 
essência. Tal ansiedade, também nutrida pelo 
excesso de informações e cobranças da sociedade 
contemporânea, desencadeia uma série de medos 
particulares que, junto à tal aflição, culminam em 
sintomas corporais que caracterizam um ataque de 
pânico.
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Assim, caracteriza-se como síndrome a presença 
recorrente de ataques de pânico, podendo acon-
tecer tanto espontaneamente quanto ser desenca-
deado por situações específicas.

Segundo pesquisas de Stoppe Júnior e Cordás 
(2001), o episódio da crise de pânico é geralmente 
acompanhado por pelo menos quatro dos seguintes 
sintomas somáticos ou cognitivos: palpitação 
ou taquicardia; sudorese; tremores ou abalos; 
sensações de falta de ar; sensação de asfixia; dor 
ou desconforto torácico; náusea ou desconforto 
abdominal; sensação de tontura, instabilidade, 
vertigem ou desmaio; sensação de desrealização 
ou despersonalização; medo de perder o controle 
ou enlouquecer; medo de morrer; parestesias; 
calafrios e onda de calor.

Abrão (2004) registra também, além dos sintomas 
previamente mencionados, o medo intenso e 
inexplicável; terror; boca seca; dor de cabeça; dor 
na nuca; sensação de estar sonhando; sensação de 
não ser a pessoa que é; diarréia; vontade constante 
de urinar; confusão mental; e pensamento rápido. 
Entretanto, o autor explicita que os ataques variam 
de pessoa para pessoa, e, por mais que haja um 
conjunto de sintomas e sentimentos comuns, o 
modo como eles se manifestam muda de acordo 
com a história e o momento de cada um.

Desta forma, torna-se improvável para uma ani-
mação de curta duração contemplar integralmente 
a todos os indivíduos que sofrem com tal diagnós-
tico, uma vez que cada experiência se molda de 
formas particulares. Todavia, é almejado que uma 
produção autoral que, sobretudo, evidencie sinto-
mas e reações tidas como mais comuns ao trans-
torno possa, ao menos, possibilitar a conexão com 
outras pessoas imersas numa situação próxima, fa-
cilitando identificações que provoquem a ruptura 
da falsa ideia de que é anormal vivenciar o pânico.

Enquanto indivíduo que experiencia o transtorno 
em questão, costumo desde a adolescência 
visualizá-lo em três momentos-chave: a ansiedade 
antecipatória, o momento de crise, e o rebote.

O primeiro momento caracteriza-se como o mais 
longo e potencialmente menos intenso que a situ-
ação subsequente. Define-se como uma apreen-
são constante de ter uma nova crise. O medo, cujo 
papel na vida humana deveria ser de preservação 
frente ao perigo, acaba por aumentar os níveis de 
ansiedade, favorecendo cada vez mais a incidência 
de uma crise. O mais relevante perigo desta etapa 
é a possibilidade de comorbidade, isto é, a agrega-
ção de outras fobias secundárias ao quadro, sobre-
tudo a agorafobia.

Stoppe Júnior e Cordás (2001) definem a agorafobia 
como o medo intenso de lugares ou situações de 
onde escapar pode ser dif ícil ou embaraçoso, ou 
onde o socorro pode ser dif ícil na hipótese de uma 
nova crise. Desta forma, é comum que o indivíduo 
associe as primeiras situações onde os ataques de 
pânico foram experienciados com a possibilidade 
de reincidência, causando assim a ansiedade 
antecipatória engatilhada pela hipótese de um 
mesmo contexto favorecer uma nova crise.

Consecutivamente acontece o ápice do transtor-
no, um momento súbito de menor duração que a 
etapa anterior, definido por sensações diversas de 
mal-estar e perigo ou morte iminente, como já ex-
plicitado anteriormente, podendo variar de pessoa 
para pessoa. Por conta de tal variação, não há uma 
definição da duração de uma crise de pânico, há 
pesquisadores que relatam que as sensações pro-
longam-se por dez minutos, outros registram uma 
média de trinta minutos e, ainda, alguns autores 
citam crises que podem durar até algumas horas 
em um número menor de pacientes. Todavia, inde-
pendente da duração, o ápice representa sempre 

um nível tão elevado de ansiedade que efetivamen-
te leva o indivíduo a crer na possibilidade da sua 
morte, de um desmaio ou de perder o controle e 
promover uma situação vergonhosa para si.

O rebote, por sua vez, é caracterizado por uma sen-
sação intensa de cansaço e extremo relaxamento 
subsequente à crise, geralmente com pernas bam-
bas e fracas, como se houvesse feito alguma ativi-
dade f ísica intensa. Se por um lado é um momento 
de reequilíbrio e sensação de retorno a realidade, 
por outro o alívio costuma trazer uma carga acen-
tuada de impotência e descontrole sobre seu cor-
po e seus pensamentos, impactando a autoestima e 
alimentando novamente o medo de uma nova crise.

O medo da morte social é mais um elemento que 
intensifica a ameaça do pânico e que influencia di-
retamente a invisibilização da síndrome. Como dito 
por Campos (2010), “algumas pessoas [...] sentem 
uma ansiedade antecipatória tão grande, princi-
palmente pelo medo de ter uma nova crise, que 
não conseguem mais evitá-las. Antes eram donas 
de seu nariz e impecáveis em autoadministrar seus 
feitos; agora são impotentes, medrosas e qualquer 
susto gera uma nova crise”. Diante disso, muitos 
indivíduos elegem a reclusão como solução para si 
e para uma sociedade que não se sensibiliza com 
distúrbios “invisíveis”, uma vez que estão presen-
tes na mente, e não no corpo.

Enquanto isso, as pessoas que vivem o pânico “em 
liberdade”, muitas vezes por medo da má avaliação 
alheia, escolhe suprimir o transtorno e viver os sin-
tomas em silêncio, visto que, caso sua dificuldade 
venha a tona, ela estaria fadada a ser visualizada 
como uma pessoa fraca, louca ou incapaz. Assim, 
as duas principais formas de lidar com o transtorno 
em sociedade culminam no silêncio, consentindo, 
sobretudo, com que não hajam políticas públicas 

voltadas para a conscientização de uma problemá-
tica atualmente sufocada. Favorecendo, inclusive, 
que crianças e adolescentes cresçam julgando-se 
anormais, acreditando que vivem uma condição ex-
clusiva e incompreensível, e retroalimentando o 
sistema de invisibilização.

Aplicação
de questionário

2.3

Não há, nas pesquisas referenciadas durante este 
projeto, especificidade de características para de-
terminar quem são as pessoas que vivem a síndro-
me do pânico. Foi notada, apenas, a reincidência 
reportada pela Organização Mundial da Saúde de 
que existe uma parcela maior de mulheres que ho-
mens apresentando os sintomas e uma noção bási-
ca de que há menos casos de transtornos ansiosos 
durante a velhice.

Uma vez que a animação terá uma base autoral, 
retrocedi em minha própria história e em como 
ela poderia ter sido afetada positivamente por um 
produto como este. Deste modo, reconheci na 
adolescência, entre os 15 e 18 anos, um momento 
de grande sensibilidade e solidão relacionado ao 
sentimento de ser incompreendido e “anormal”. 
Por mais que essas emoções sejam comuns à faixa 
etária, era notável para mim que além de toda a 
carga emocional da adolescência, eu ainda precisava 
lidar com “aquela doença” que me aprisionava, me 
mantinha isolado e intensamente dependente.
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Dito isso, senti a necessidade também de escutar 
outras histórias, de entender um pouco mais como o 
pânico influência na vida de outras pessoas, não me 
limitando apenas à minha realidade e aos teóricos 
que aqui reuni, e focando, principalmente, em fazer 
com que minha narrativa possa ser mais diversa e 
assim alcançar mais pessoas.

Devido ao fato do pânico ainda ser uma questão-
-tabu na vida de muitas pessoas, tornou-se estra-
tegicamente mais prático o desenvolvimento de um 
questionário estruturado com questões discursivas, 
mantendo o anonimato, sugerindo mais segurança 
aos entrevistados e, assim, driblando a dificulda-
de no compartilhamento de experiências que paira 
entre os indivíduos que vivem o transtorno.

O questionário aberto, composto por oito questões, 
foi elaborado por meio da ferramenta Google Forms 
e aplicado a partir do dia 3 de novembro de 2016 
no grupo do Facebook intitulado de “Síndrome do 
Pânico”, com aproximadamente 13.500 membros. 
Até a entrega deste documento já haviam sido 
registradas 12 respostas.

Dos oito questionamentos, sete tinham caráter 
majoritariamente informacional e foram organizados 
em uma lógica progressiva (vide tabela 1), da 
primeira conexão do entrevistado com a síndrome 
do pânico até os desdobramentos da crise em suas 
vidas. Há, sobretudo, um enfoque etário no início do 
questionário com o objetivo de reforçar o recorte 
de público previamente mencionado de acordo com 
a coleta de idade em que os indivíduos vivenciaram 
a primeira crise.

É notável que há semelhanças sintomáticas entre 
os diagnósticos de pânico, porém cada pessoa 
traz consigo uma diferente bagagem com gatilhos 
distintos derivados de experiências extremamente 
particulares. Assim, visando uma compreensão, 

ainda que mínima, da vivência alheia, questiono a 
respeito dos desafios e das mudanças na rotina de 
cada pessoa diante da síndrome.

Pretendendo ampliar também o meu entendimento 
sobre a visão do coletivo a respeito da síndrome; 
fez-se necessário indagar se há algum aprendizado 
a ser assimilado na vivência com o transtorno. O 
conceito da animação demandado neste projeto não 
visa de forma alguma manter o indivíduo preso no 
ciclo amedrontador do pânico, e sim representá-
lo de forma que facilite a compreensão do mesmo. 
Diante disso, é esperado das respostas para esta 
questão a expansão das possibilidades de trabalho 
de um lado mais otimista do transtorno.

As duas questões seguintes focam, mais especifi-
camente, nos momentos de crise e é planejado que 
suas respectivas respostas possam ser aproveita-
das enquanto referências de situações e metáforas 
para a representação deste ápice de tensão. Mesmo 
que tenha sido desenvolvido para ser respondido de 
forma anônima, ao final do questionário, é dada a 
opção ao indivíduo de deixar seu e-mail registrado 
para posterior recebimento do projeto.

Análise
das respostas

2.3.1

Entre as doze respostas acerca da faixa etária em 
que os indivíduos vivenciaram suas primeiras expe-
riências com o pânico houveram: uma abstenção, 
quatro registros entre a pré-adolescência e a ado-
lescência (entre 11 e 16 anos), cinco durante o iní-
cio da vida adulta (19 a 28 anos) e, por fim, apenas 
dois entrevistados apresentaram a primeira crise 

após os 30 anos: um aos 31 anos e o outro aos 40 
anos.

Enquanto pesquisa qualitativa, não era esperada 
nenhuma conclusão rigorosa acerca da faixa etária, 
uma vez que, como previamente dito, não há uma 
idade específica para vivência do transtorno. En-
tretanto, junto á idade, questionou-se sobre como 
a primeira crise se fez presente, mas apenas cinco 
entrevistados compartilharam suas experiências.

Apesar dos cinco entrevistados terem deixado cla-
ro que não sabiam o que estava acontecendo com 
eles durante suas primeiras crises, um deles des-
creveu reconhecer uma alteração no próprio nível 
de ansiedade que começou a causar todos os sin-
tomas. Dentre os sintomas mencionados nas cinco 
experiências, o mais recorrente foi a taquicardia, 
com quatro menções. Houveram, ainda, quatro re-
latos do medo intenso de estar morrendo pelo des-
conhecimento do transtorno.

A partir do questionamento sobre as mudanças no 
cotidiano a partir do convívio com a crise, ficou ain-
da mais evidente a forma como o transtorno remo-
dela a vida dos indivíduos que o experiencia. Hou-
veram relatos de perda de amizades pelo medo de 
ir para lugares distantes ou até mesmo de não con-
seguir sair da própria casa, impedindo o progres-
so da própria vida profissional. Foram recorrentes 
as respostas relacionadas a não ser capaz de ficar 
sozinho ou sair sozinho, ao medo de estar longe 
da própria zona de conforto, a sentir-se constan-
temente inseguro e incompreendido pelas pesso-
as. Alguns dos entrevistados relataram, ainda, uma 
mudança relevante de comportamento, pois dei-
xaram de conseguir se divertir com facilidade, de 
expressar alegria, por se sentirem constantemente 
sensíveis e vulneráveis.

No tópico subsequente, sair de casa desacompa-

TABELA 1:   ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO APLICADO.
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nhado foi apontado pela maioria dos entrevistados 
como o maior desafio proveniente do transtorno. 
Segundo os relatos coletados, a zona de conforto 
estabelecida pela segurança da própria casa faz até 
a projeção de precisar sair ativar gatilhos para uma 
nova crise. Um dos entrevistados, entretanto, foi 
além ao analisar o que para ele é o principal obstá-
culo em sua vivência:

“A principal questão na síndrome é conseguir 

estabelecer um diálogo interno seguro. Você 

precisa se ver maior do que os sintomas e 

conseguir convencer o seu corpo e a sua mente 

de que você tem o controle do que sente e, 

consequentemente, do que vive. O pânico 

tem um lado muito positivo, você consegue 

extrair dele lições de auto-controle, amor-

próprio, zelo, além de identificar e expandir 

os seus limites de autonomia emocional.”

Tal colocação me fez repensar a forma como eu 
enxergo a síndrome do pânico. Ainda que fique 
intensamente evidente, tanto pelas minhas próprias 
experiências quanto pelos compartilhamentos dos 
demais entrevistados, os malef ícios que o transtorno 
traz e a forma como ele, por diversas vezes, controla 
a nossa vida, é importante lembrar que é possível 
aprender com ele. O transtorno não me define, 
mas consigo enxergar hoje que diante de todas as 
experiências que vivi aprendi bastante sobre mim, a 
respeito dos meus limites e pude ter um olhar mais 
sensível comigo e com os que estão a minha volta.

A questão seguinte, coincidentemente, buscava 
encontrar nos entrevistados os bons aprendizados 
que até hoje foram possíveis extrair do contato 
com a síndrome do pânico. Apesar de cinco dos 
entrevistados responderem negativamente, os 
sete restantes conseguiram listar os seguintes 
aprendizados: ter mais compreensão com as pessoas; 

ter mais zelo e amor por si mesmo; valorizar mais a 
família; ter mais atenção com a própria saúde; ser 
mais disciplinado; e ter mais fé.

Foi um resultado muito surpreendente e positivo 
perceber que a maioria, mesmo enxergando o quanto 
o pânico os limita em suas escolhas cotidianas, 
conseguiu extrair algo de positivo do processo. A 
partir disto, fica claro para mim que a história a 
ser contada no produto trabalhado neste projeto 
precisa compartilhar um pouco do meu aprendizado, 
uma vez que há uma parcela de pessoas que ainda 
se encontram na etapa de só conseguir visualizar o 
intenso negativo dessa relação com o pânico, como 
eu também estive.

Quando questionados por uma descrição de um 
momento de crise vivido pelos entrevistados, 
a maioria das respostas retratou uma sensação 
de morte iminente, evidenciando os sintomas, 
pensamentos negativos e bastante desespero. 
Dentre os feedbacks coletados, chamou-me 
atenção pelo nível de detalhamento o seguinte:

“No meu caso é como se eu ficasse, 

inicialmente, mais atento aos sinais do meu 

corpo, com uma desconfiança de que tudo 

poderia estar errado e terminar mal. Por 

exemplo, quando eu sinto que uma crise 

está pra começar, meus batimentos parecem 

ficar audíveis, também começo a duvidar do 

meu equilíbrio e, estranhamente, a minha 

visão perde um pouco de abertura, o ângulo 

visível fica mais restrito. A partir daí ou eu 

mudo a corrente de pensamentos, mais fácil 

ultimamente, ou eu mergulho num ciclo 

de perda de controle total: me sinto mais 

agitado, meu coração começa a, de fato, 

bater mais rápido, minha respiração fica curta 

e rápida, uma sensação de distanciamento 

(muito estranha) do “corpo” com o “espírito” 

se instala (como se eu tivesse num jogo 

de primeira pessoa e mudasse o ângulo de 

visão para o personagem), formigamento 

nas mãos e uma clara sensação de morte. 

Costuma durar uns 10 minutos, mas o tempo 

parece que fica dilatado e a crise dura uma 

eternidade. Depois dela, mesmo sem tomar 

ansiolítico, eu sinto muito sono. Descobri 

que o que funciona pra passar as minhas crises 

é ficar do lado de alguém próximo (minha 

irmã ou namorado) e passear de carro”.

Este relato descreve algo muito próximo ao que 
costuma ser vivido por mim e contempla, em partes, 
as outras experiências compartilhadas através do 
questionário. Destacam-se aqui a noção do tempo 
psicológico dilatado durante a crise e a metáfora 
na descrição da mudança de percepção sobre si 
mesmo, além do momento em que a ansiedade 
aumenta mediante as projeções de que algo está 
errado ou fora do lugar, favorecendo que o corpo 
comece a reagir a respeito através dos sintomas já 
mencionados, e da representação do período que 
sucede a crise, com um intenso cansaço f ísico.

Com o objetivo de incentivar algo próximo de uma 
tempestade de ideias coletiva, foram pedidas no 
último item do questionário as descrições do que 
vêm à mente dos entrevistados quando lembram 
de suas crises. A questão, infelizmente, não foi 
tão bem sucedida quanto era esperado, uma vez 
que grande parte das respostas se resumiram ao 
medo e ao desespero associado a possibilidade de 
morrer. Uma única resposta diferiu das demais ao 
retratar a sala de emergência do hospital em que o 
entrevistado passou a noite quando teve sua crise 
mais intensa.

Após avaliar as respostas, é ainda mais notável para 

mim, enquanto indivíduo que experiencia as crises, 
como a síndrome do pânico demanda autoconheci-
mento, nos obrigando a olhar e encarar nós mesmos 
por mais vezes do que estamos acostumados. Ainda 
que haja um medo intenso em estar desacompa-
nhado, estar sozinho é a condição mais frequente 
durante o cotidiano da maior parte das pessoas e 
talvez ressignificar o “estar só” seja uma das for-
mas de quebrar o ciclo amedrontador do pânico.

A escolha pelo
motion design

2.4

Desde que me lembro, sempre que tento repre-
sentar uma crise de pânico apenas em palavras, me 
deparo com uma intensa dificuldade de limitar uma 
experiência tão complexa a um grupo de termos 
que, notavelmente, sozinhos não suprem a demanda 
emocional vivida. É bem verdade que há inúmeras 
sentenças para narrar os sintomas, entretanto, sinto 
que nenhuma delas consegue representar fielmente 
o turbilhão de sentimentos do ápice do transtorno, 
tornando, inclusive, complicada a compreensão da 
situação por indivíduos que nunca o experiencia-
ram.

Além da visão científica relacionada à síndrome, há 
ainda, uma intensa carga subjetiva e dinâmica, a qual 
a ciência não é capaz de preencher sozinha. Desta 
forma, encontrei no motion design a possibilidade 
de preencher a lacuna de representação da minha 
própria experiência, uma vez que este se apresen-
ta como um campo da arte midiática de expressão 
múltipla.
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Ao analisar brevemente o panorama histórico do 
motion design, é comum encontrarmos referências 
que têm início nas animações experimentais do co-
meço do século XX, seguidas da origem das aber-
turas de filmes no cinema, passando pela grande 
influência de nomes como Saul Bass e Pablo Ferro 
a este campo, alcançando a televisão, o início do 
broadcast design e a posterior influência da MTV e, 
consecutivamente chegando na contemporaneida-
de com a incorporação da área no contexto mul-
timídia do final da década de 90 e início dos anos 
2000, até a evolução intensa deste contexto das 
últimas décadas através do motion design aplicado 
ao webdesign e o design de experiência de usuário.

Dito isto, é evidente que o conceito de motion 
design foi sendo construído em paralelo com a 
ascensão e a manifestação de outros campos 
artísticos na história como o cinema, a animação 
e o design gráfico, possuindo assim muitas de suas 
características, incorporadas ao longo do processo 
de seu desenvolvimento enquanto linguística.

Assim, para o entendimento do motion design é ne-
cessário enxergá-lo como um produto híbrido. To-
davia, por mais que o entrelaçamento dos campos 
previamente mencionados se configure como uma 
de suas principais características, é preciso visuali-
zá-lo como um modelo estético independente que 
nasce de um desejo que data desde os primórdios 
da humanidade: a representação do senso do movi-
mento na arte.

Há uma linha tênue, entretanto, entre a concepção 
do coletivo a respeito do que é animação e o que 
é motion design. Esta última não deixa de ser uma 
forma específica de animação, tal como uma for-
ma específica da produção videográfica, mas sua 
particularidade está na essência de que tudo a seu 
respeito pode ser reduzido ao movimento tempo-

ralizado e formas elementares e a mensagem per-
manecerá sendo transmitida. Tal fato é afirmado 
por Krasner (2008) ao dizer que a escolha do tipo 
de movimento aplicado a um elemento gráfico pode 
ser tão ou mais impactante do que o próprio ele-
mento movido. Deste modo, existe um código par-
ticular ao movimento, capaz de exercer diferentes 
significados narrativos e, inclusive transformar-se 
na própria mensagem.

Para Blazer (2016), os dois campos são comumen-
te tratados como se fossem provenientes de dife-
rentes mundos, porém, no máximo, eles cresceram 
em diferentes vizinhanças, já que, apesar da ani-
mação, em sua maior parte, ter sido incorporada 
à disciplina de cinema por seu compromisso com 
histórias, ela sempre se manteve ligada às mesmas 
bases do motion design, fazendo com que uma área 
possa complementar a outra.

O motion design, ainda, é subdividido em duas ver-
tentes majoritárias desde sua origem: a linha ex-
perimental e a linha comercial. Para Shaw (2016), 
o rumo experimental se aproxima mais das artes 
plásticas e evoca qualidades de mistério e ambi-
guidade. Por outro lado, o caminho comercial am-
biciona principalmente uma comunicação pre-
cisa. Entretanto, ambas vertentes não precisam 
caminhar desacompanhadas, é possível entrelaçar 
os dois formatos, ou até alterna-los numa mesma 
composição, mesmo porque, as duas possuem a 
mesma origem.

Junto à expressão do movimento, outros dois pi-
lares sustentam o conceito do motion design: o es-
paço-tempo e a representação gráfica. Esta última 
bebe da mesma fonte do design gráfico ao relacio-
nar-se com conceitos de percepção visual, como 
trabalhados por Arnheim (1980) ao fragmentá-los 
em elementos como equilíbrio, configuração, for-

ma, desenvolvimento, espaço, luz, cor, movimento, 
dinâmica e expressão. Alguns destes componentes 
da linguagem visual também foram explicitados por 
Krasner (2008, pg. 199):

A forma pode simbolizar ou sugerir ideias, 

implicar profundidade e te ajudar a organizar 

as informações por estabelecimento de 

hierarquia. O valor e a cor podem criar a 

atmosfera, simbolizar ideias, expressar 

emoções para produzir uma resposta desejada 

no público. [...] Textura e padronagens 

podem adicionar contraste e profundidade 

à uma composição enquanto provocam os 

telespectadores com a experiência sensorial 

do toque.

As manifestações do espaço-tempo, segundo Kras-
ner (2004), representam uma força vital na comu-
nicação visual. Seu poder de impacto como veículo 
de comunicação e expressão artística aumenta o 
campo de pensamento dos designers. Para Troll-
bäck (2008 apud Krasner, 2008), “nossa imagi-
nação pode fazer viagens no tempo para fazer da 
nossa existência mais suave. E é esta capacidade 
humana única de distorcer a linha do tempo que 
nos permite refletir acerca do passado, processar o 
presente e planejar o futuro. E quando capturamos 
e recontamos um pequeno momento dentro deste 
processo, estamos, de repente, contando uma his-
tória”.

Em síntese, neste projeto, sugiro a compreensão 
do motion design como um modelo estético híbri-
do que mescla camadas de elementos gráficos bi-
dimensionais e tridimensionais a trilhas sonoras e 
ruídos com a finalidade de criar uma composição 
através do espaço-tempo para desdobrar narrati-
vas e compartilhar informações.

O storytelling a partir 
do motion design

2.5

Ainda que não houvesse um diagnóstico científi-
co para a síndrome do pânico na antiguidade, já 
haviam registros através de mitos como o do deus 
Pã, previamente mencionado, que supriam a lacu-
na do estado emocional desconhecido, divulgando 
o medo intenso que paralisava os indivíduos. Isto 
porque, segundo Campbell (1990), os mitos nos 
mostram partes de nós mesmos, são indicadores 
do funcionamento da dinâmica da mente humana 
e, portanto, costumam ter grande valor pedagógi-
co e sociológico.

Isto posto, compreende-se o motivo do ser 
humano ser um contador de histórias como sendo 
a expressão de si diante do mundo, em busca da 
harmonização de nossas vidas com a realidade. 
O storytelling nada mais é do que um título dado 
à capacidade de contar tais histórias, estando 
presente em diversas áreas de criação. 

Para Campbell (1990), muitos jovens procuram 
nas histórias o aprendizado sobre sua própria vida, 
encontrando um aspecto dos mitos que se relacio-
ne com si mesmos. Por conseguinte, antes mes-
mo de adentrar-nos na metodologia de desen-
volvimento de um produto de motion design, há, 
neste projeto, a necessidade do entendimento do 
processo de storytelling voltado para o campo em 
questão, a fim de produzir um roteiro que susten-
te a criação posterior e provoque a identificação 
do público. 

De acordo com Blazer (2016), o principal dife-
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rencial de contar histórias por meio da animação é 
que não há limites. Portanto, você pode quebrar a 
lei da gravidade, se desfazer do espaço-tempo con-
tínuo, inventar mundos impossíveis e levar o seu 
público em uma viagem simplesmente através de 
formas, sons e cores.

Blazer (2016) sugere ainda dois formatos substan-
ciais de estrutura para o storytelling de animações: 
a estrutura não-linear e a estrutura de três atos.  
Esta última se baseia numa história com três prin-
cipais arcos (gráfico 1): no primeiro, o personagem 
encontra ou apresenta um problema; em seguida, o 
personagem tenta trabalhar uma solução; e por úl-
timo, o personagem alcança determinada solução, 
usualmente de uma forma surpreendente.

Embora aparente ser um sistema genérico, a me-
todologia de três atos de Blazer foca em produções 
de curtas animados e sugere que o autor imagine 
cenas independentes de uma ordem cronológica, 
caracterizando-as o máximo que puder, e tente, 
após satisfeito com as cenas, organizá-las dentro 
dos três arcos, criando uma ordem lógica que faci-
litará o processo de criação.

A estrutura não-linear, por sua vez, se subdivide 
em quatro possíveis vertentes: a primeira, batizada 
pela autora como “final de livro”, foca em estrutu-
rar a princípio o início e o final da narrativa, de pre-
ferência de forma que elas tenham uma conexão 
intensa que beire a equivalência, deixando o au-
tor livre para explorar diferentes caminhos no meio 

da história; A seguinte, denominada de “contagem 
regressiva”, propõe a criação de um ascendência 
dramática constante até o final da narrativa, sem 
qualquer retrocesso de intensidade; Na estrutura 
de “quebra-cabeça”, a proposta é manter o público 
sem qualquer informação concreta sobre a história, 
revelando paulatinamente de modo que o especta-
dor só compreenda ao revisar mentalmente toda a 
história; Por fim, o “colar frisado”, através do qual 
são utilizados música, som ou voz para manter to-
dos os outros elementos caóticos juntos numa nar-
rativa, neste caso o som age como a ligadura entre 
todos os elementos visuais.

Faz-se necessário, portanto, uma análise por trás da 
sinopse a ser proposta, para que haja uma escolha 
coerente de estrutura narrativa que irá viabilizar 
um produto final que atinja o público objetivado da 
melhor forma possível.

A metodologia
do motion design

2.6

Tal como para qualquer outra ciência, é fundamen-
tal o seguimento de uma base metodológica para o 
desenvolvimento de um produto de motion design. 
Dito isto, uni as sugestões metodológicas de Shaw 
(2016) e Blazer (2016) aos meus aprendizados du-
rante o estudo do campo em questão no intercâm-
bio para estruturar um processo metodológico que 
dê o suporte necessário para construção da anima-
ção (gráfico 2).

Pré-concepção

2.6.1

Não muito diferente das metodologias mais 
conhecidas do design, Shaw (2016) sugere o 
desenvolvimento de um briefing criativo como ponto 
inicial do processo. A palavra “brief” se refere à ideia 
de algo conciso, desta forma, o autor considera que 
o documento precisa ser sucinto, com um senso 
claro das necessidades do projeto. Tais necessidades 
são categorizadas como: emocionais, intelectuais, 
narrativas e técnicas.

Do ponto de vista emocional, é preciso constar 
a descrição de quais sentimentos que o designer 
objetiva despertar no público, o que o ajudará na 
construção da história. Na perspectiva intelectu-
al, por sua vez, torna-se imprescindível determinar 
qual mensagem e ideia o projeto deverá comparti-
lhar com o espectador. Consecutivamente, através 
do viés narrativo, intensamente conectado com os 
fatores estruturais do storytelling mencionados no 
tópico anterior, o briefing deverá constar qual tipo 
de história será contada e por meio de qual aborda-
gem isso ocorrerá. Por fim, torna-se fundamental a 
especificação das necessidades técnicas, como de-
finição de dimensões e proporções de tela e dura-
ção da animação.

Para além de tais conceitos, Blazer (2016) ainda 
sugere que o briefing criativo possa responder de 
maneira prática às seguintes questões: “o que o 
produto deverá ser?”; “quem são os espectadores?”; 
“qual é o objetivo do vídeo?”; e “qual o prazo de 
entrega?”.

O briefing deverá manter o designer focado nos 
principais objetivos da animação, promovendo uma GRÁFICO 1:  RELEITURA DO AUTOR DO GRÁFICO DA ESTRUTURA 

DE TRÊS ATOS PROPOSTO POR BLAZER (2016).
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estrutura para todo o projeto, impondo limites e 
definindo caminhos a serem percorridos. Feito 
isto, é proposta a etapa de desenvolvimento de 
conceitos, muito similar à geração de alternativas 
das metodologias gerais de design, porém vista 
de um ângulo mais superficial, uma vez que este 
momento se apresenta ainda numa condição de 
pré-concepção. É neste estágio que o designer 
expande suas ideias sem limitações, registrando as 
mais variadas opções de abordagem do problema, 
como uma tempestade de ideias de narrativas.

Após a documentação das ideias, o designer deverá 
fazer uma análise das possibilidades de acordo com 
os direcionamentos do briefing, escolhendo assim, 
um caminho a ser aprofundado nas etapas seguin-
tes. Shaw (2016) divide as próximas etapas em dois 
momentos: o olhar interno e o externo. O primeiro 
momento engloba quatro etapas criativas que vi-
sam auxiliar o designer na definição do que virá a 
ser a animação, entretanto, nenhuma delas é im-
preterível, tampouco sua ordem de execução é in-
variável, assim, é de escolha do animador executar 
todas ou eleger as que mais se mostraram produti-
vas na ordem demandada pelo processo criativo de 
cada projeto.

O primeiro estágio relativo ao olhar interno 
apresentado é chamado de escrita livre, que 
corresponde, basicamente, ao ato de escrever 
de forma direta, tentando manter o pensamento 
ininterrupto, o conceito da sua história, visando 
descrever tudo que for julgado necessário naquele 
momento. Não é preciso, nesta etapa, se preocupar 
em estrutura ou correções gramaticais, o objetivo 
é captar de forma crua o fluir dos pensamentos 
relativos à narrativa. Segundo Shaw (2016), 
enquanto a etapa de desenvolvimento de conceitos 
nos faz evitar clichês e narrativas recorrentes, o 
momento de escrita livre tem o potencial de revelar 

ideias e possibilidades inesperadas.

Independente da execução anterior do momento 
de escrita livre, a etapa seguinte, a construção de 
listas de palavras, ajuda o criador a encontrar pala-
vras-chave que propiciam a visualização de metáfo-
ras relacionadas à narrativa, possibilitando o acesso 
a novos caminhos de significados. A partir delas, 
o designer terá uma visão mais concreta dos pon-
tos mais notáveis de sua história e poderá escolher 
diferentes tipos de abordagem para ela. É acon-
selhável, ainda, que em paralelo às palavras-cha-
ve, liste-se seus antônimos, pois, na linguagem do 
motion design, a representação de opostos durante 
a animação estimula uma sensação de tensão que 
fortalece o enredo, conectando mais intensamente 
o espectador.

O estágio subsequente trata-se da construção de 
mapas mentais, definidos por Shaw (2016) como 
“um infográfico que representa a paisagem da 
sua mente. Uma forma visual de representar seus 
pensamentos e ideias”. Os mapas mentais precisam 
partir de um ponto focal e divergir em conceitos e 
conexões. Este processo não só dá continuidade às 
descobertas da direção geral narrativa e visual da 
animação, como facilita a criação de hierarquias e 
associações.

A etapa de “fazer e não fazer” conclui aqui o ciclo 
do olhar interno e pode ser definida como uma lista 
de palavras que esclarece as intenções do projeto. 
Do ponto de vista do “fazer”, é esperada uma lista 
de resultados desejados, enquanto a coluna do “não 
fazer” elenca todas as qualidades que deverão ser 
evitadas no projeto. Ao mesmo passo que os mapas 
mentais expandem as possibilidades e associações, 
o presente estágio limita os caminhos divergentes 
e amplia suas possibilidades dentro de uma visão 
específica.

GRÁFICO 2:  REPRESENTAÇÃO DO CAMINHO METODOLÓGICO DAS ETAPAS DE PRÉ-CONCEPÇÃO E CONCEPÇÃO.
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Para Shaw (2016), o momento do olhar externo 
se resume à criação de painéis semânticos, porém, 
notei, durante minhas vivências com o campo do 
motion design, a necessidade da absorção da análise 
de similares a este processo, uma vez que o painel 
semântico representa um guia inspiracional apenas 
no quesito visual e emocional, enquanto a análise 
de similares pode acrescentar também referências 
narrativas.

A criação do painel semântico representa uma 
colagem de ideias para inspiração. Essa ferramenta 
apresenta-se sob a forma de um quadro que combina 
uma série de referências visuais externas que apoiam 
a criação de uma atmosfera emocional e visual do 
projeto. Não há, todavia, uma regra na criação 
do painel, ele é fruto de um processo orgânico de 
garimpagem de referências que conectam o designer 
ao sentimento que a animação deve promover.

A análise de similares deve concluir a sequência da 
pré-concepção, avaliando o produto em questão 
dentro do seu contexto, estabelecendo relações 
entre as animações já existentes de mesma temá-
tica  e, assim, evitando reincidência de uma mes-
ma narrativa e respectiva abordagem visual. Ainda, 
torna-se importante pontuar as falhas e êxitos das 
produções analisadas, visando utilizá-los como guia 
para a construção de uma animação relevante.

Concepção

2.6.2

A etapa de produção da animação tem início com a 
formulação de um roteiro, seguindo ao menos uma 
das estruturas de narrativa apresentadas no tópico 
de storytelling. Para Disney (1981 apud Thomas e 

Johnston 1981), o responsável pela narrativa deve 
ter claramente em sua própria mente como cada 
pedaço da história irá se apresentar. Ele deve 
sentir cada expressão e reação, possuindo também 
a capacidade, quando necessário, de afastar-se o 
suficiente da narrativa para avaliar se há desconexões 
e se as personalidades expostas são atraentes e 
interessantes ao público.

Uma vez estabelecida a base narrativa do produto, 
ficará a cargo do storyboard a primeira referência 
visual deste projeto do que virá a ser a animação. Sem 
necessidade de um desenvolvimento mais polido, o 
storyboard representará cenas-chave da produção, 
identificando as escolhas cinematográficas de 
visualização de cenas, facilitando um pensamento 
contínuo e registrando a estimativa de duração das 
ações.

Visto que a animação é de cunho autoral, presume-
se que serão utilizados personagens na criação, 
objetivando uma conexão mais intensa do público 
com a problemática apresentada, como dito por 
Shaw (2016, p. 265):

“O design de personagens é uma das muitas 

facetas dos projetos de motion design. 

Personagens possuem o potencial de manter 

uma conexão emocional com o público. 

Os espectadores podem se relacionar e 

empatizar com seres vivos, mesmo sendo 

eles abstratos ou verossímeis. O design de 

personagens também pode conter metáforas 

para maiores e ideias e sensações. Um 

personagem bem construído pode destruir 

barreiras de apatia e prender a atenção do 

público. Uma vez que tal personagem se 

conecta com o espectador, ele se torna uma 

ferramenta que auxilia a entrega do sentido 

à história”.

Consecutivamente, é de suma importância a cons-
trução de styleframes, conjunto de telas finalizadas 
de momentos-chave da animação, os quais deverão 
guiar esteticamente o produto final. É calculado na 
etapa de animação o período mais longo e intenso do 
processo criativo, uma vez que esta será a respon-
sável por dar vida a todos os momentos anteceden-
tes. Estima-se que a animação tenha uma duração 
média de dois minutos e siga um direcionamento 
majoritariamente bidimensional, diante do tempo 
disponível para sua execução e das limitações téc-
nicas do projeto.

Apesar de representar grande apelo visual, a bidi-
mensionalidade é comumente associada a um di-
recionamento infantil, uma vez que os desenhos 
animados representam a maioria das produções de 
alcance de massa. Entretanto, ela também repre-
senta a base de toda criação em animação e motion 
design, incluindo as produções tridimensionais, que 
nada mais são do que um desdobramento da lingua-
gem da animação 2D.

Ademais, é almejada a utilização do liquid motion, 
tendência visual oriunda da animação quadro-a-
-quadro que simula o movimento orgânico de ele-
mentos liquefeitos que transicionam cenas e figu-
ras, provocando uma intensa sensação de fluidez.

A inserção de trilha sonora e sonoplastia conclui a 
concepção. Blazer (2016) subdivide os sons em dois 
campos: diegéticos e não-diegéticos. O primeiro é 
derivado de elementos visíveis da animação, sejam 
eles personagens ou objetos, e músicas cuja fon-
te esteja visível na trama. Enquanto os sons não-
-diegéticos são relativos ao ambiente não-literal, 
são derivados de fontes que são invisíveis em cena 
ou não correspondem ao tempo presente da ação, 
incluindo assim trilhas sonoras, narrações e toda 
sonoplastia que não corresponda a um elemento 

em cena. Para a autora, é notável que a animação 
oferece muitas oportunidades para trabalhar tanto 
com os sons diegéticos, quanto os não-diegéticos, 
além de promover muitas ocasiões em que um tipo 
de som pode se transformar em outro.
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Desenvolvimento
de conceito

3.1

Uma vez compreendido o processo metodológico 
relacionado à criação de um produto de motion 
design, serão executadas aqui as ferramentas e 
métodos que resultarão, em primeiro momento, 
na geração das alternativas projetuais relacionadas 
à narrativa e, posteriormente na idealização do 
roteiro final.

Briefing criativo

3.1.1

Como explicitado anteriormente, faz-se neces-
sário na metodologia adotada a concepção de um 
briefing claro e direto acerca do produto, guiando 
e toda a construção subsequente. Deste modo, foi 
desenvolvido o seguinte briefing:

O que o produto deverá ser?

• Um curta-metragem autoral a respeito das 
minhas experiências com a síndrome do 
pânico.

Qual o objetivo do vídeo?

• Visibilizar os transtornos ansiosos;

• Acolher, de certa forma, pessoas que se 
sintam sozinhas na vivência do transtorno; 

• Fazer com que pessoas que desconhecem a 

síndrome do pânico compreendam melhor a 
experiência dos que convivem com ela.

Qual o prazo de entrega?

• O projeto da animação será entregue em 
Junho de 2017. A animação completa será 
lançada no segundo semestre de 2018.

Quais são as necessidades emocionais do projeto?

• Estima-se que a animação evoque no 
telespectador as sensações de apreensão e 
ansiedade durante parte da animação, para 
que a pessoa consiga mimetizar a situação 
vivida pelo protagonista, e que, ao fim, a 
animação possa compartilhar sensações de 
superação e serenidade.

Quais são as necessidades intelectuais do projeto?

• Objetiva-se que o produto audiovisual 
possa mostrar para o espectador que o 
autoconhecimento é um caminho válido 
para lidar com o pânico e que desvendar-se 
pode ser uma aventura.

Quais são as necessidades narrativas do projeto?

• A história deverá ser baseada nas experiên-
cias do autor com a síndrome do pânico e 
sua estrutura será definida ao fim da etapa 
de pré-concepção.

Quais são as necessidades técnicas do projeto?

• A animação terá aproximadamente dois 
minutos de duração e deverá utilizar a 
proporção 16:9 como dimensão de base, 
já que se adaptará facilmente aos diversos 
tamanhos de dispositivos eletrônicos.

Lista de palavras

3.1.2

Posto que foi recorrente a utilização de diversos 
formatos de tempestade de ideias em diferentes 
metodologias de design trabalhadas durante o cur-
so, elegi a elaboração da lista de palavras proposta 
por Shawn (2015) como etapa consecutiva na pré-
-concepção.

Após elencadas os termos, foram relacionados 
seus opostos, tornando viável a análise dos poten-
ciais caminhos narrativos e visuais abertos por eles 
(gráfico 3). As palavras “sujo” e “chiaroscuro”, de-
notam possibilidades gráficas de representação da 
sensação associada às palavras “medo”, “ansieda-
de” e “solidão”, enquanto seus antônimos sugerem 

o contraste em momentos de serenidade e confian-
ça. Os vocábulos “taquicardia”, “projeção” e “mon-
tanha-russa”, por sua vez, podem ser associados à 
representação do ápice da crise e potencial clímax 
narrativo, retratando as sensações relacionadas 
como “pânico”, “sobrevivência” e “dificuldade”.

Apesar de possuírem sentidos opostos no contexto 
da síndrome do pânico, uma vez que “superação” 
estaria associada à quebra do “ciclo” estabelecido 
pelo transtorno, ambos os termos possuem propor-
cional relevância na vivência a ser compartilhada no 
produto audiovisual. A possibilidade de superação 
associada ao auto-conhecimento é a sensação que 
deverá ser despertada no espectador, enquanto a 
percepção de recorrência precisará se fazer presen-
te para caracterizar de forma coerente a dificulda-
de apresentada pela ansiedade.

GRÁFICO 3:  REPRESENTAÇÃO DA ETAPA DE LISTAGEM DE PALAVRAS RELACIONADAS AO TEMA.



34 35

Mapa mental

3.1.3

Como sistema de organização visual de ideias e con-
ceitos, a construção do mapa mental (gráfico 4) su-
cedeu a lista de palavras, utilizando, ainda, algumas 
delas como raízes do infográfico, com o propósito 
de alcançar novas percepções sobre o tema através 
das conexões estabelecidas entre os termos.

Elegendo enquanto ponto focal a síndrome do pâ-
nico e desdobrando-a para o que manifestou-se no 
momento da execução como sendo as principais 
sensações associadas a ela (“ansiedade”, “medo” 
e “prisão”), foi possível considerar a complexida-
de por trás de cada sentimento e selecionar con-
ceitos-chave para conduzir a narrativa, tais como: 
“inquietude”, “dependência”, “perda de controle” 
e “dificuldade de encarar a si mesmo”.

GRÁFICO 4:  MAPA MENTAL PARA EXPLORAÇÃO DO CONTEXTO.
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“Fazer e não fazer”

3.1.4

Após a definição dos conceitos-chave facilitada 
pelas etapas antecedentes, as listas de “fazer e não 
fazer” foram desenvolvidas, visando determinar os 
limites e explicitar as diretrizes do projeto.

Na lista de afazeres (gráfico 5), foram elencadas 
questões técnicas, como a definição de um visual 
bidimensional minimalista, e, sobretudo, questões 
estratégicas, de modo a garantir a visão autoral e a 
execução do projeto dentro do prazo.

Consecutivamente, foram determinadas como im-
possibilidades do projeto o tom pedagógico acer-
ca do tema, devido ao objetivo estar em apresen-
tar o contexto através da própria vivência, além 
da questão policromática gratuita que se oporia ao 
chiaroscuro idealizado na listagem de palavras pre-
viamente planejada. Por fim, foram relacionadas 
questões pessoais que se fizeram presentes en-
quanto obstáculos durante todo o percurso, como 
a preocupação acerca do julgamento alheio sobre 
a visão pessoal da síndrome e a projeção de que o 
presente projeto teria um largo alcance, que para-
lisa e amedronta tal qual o próprio transtorno.

37GRÁFICO 5:  LISTAS DO QUE DEVE SER FEITO OU EVITADO DURANTE O PROJETO.
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Alternativas
projetuais

3.1.5

Com a execução das etapas de pré-concepção, me 
senti confiante o suficiente para traçar os conceitos 
básicos de quatro narrativas diferentes, ainda que 
sem desfechos completamente estabelecidos, 
apresentando-as durante as sessões de orientação 
de forma a alcançar o conceito final que embasou 
o roteiro.

A ansiedade
de estimação

3.1.5.1

Seguindo uma estrutura narrativa linear, a primeira 
ideia consiste na personificação da ansiedade que 
acompanha o protagonista desde seu nascimento. 
Em primeiro momento, a ansiedade se apresenta 
como uma bolinha confusa e energética pairando 
sobre a criança, porém, conforme os dois crescem, 
se torna perceptível para o espectador que a mesma 
não possui uma forma exata por ter total liberdade 
para assumir o formato que quisesse, semelhante à 
um amigo imaginário do garoto, sua única caracte-
rística imutável seria o seu movimento sempre elé-
trico e intenso. Em contrapartida, o garoto mantém 
um sentimento de prisão e solidão durante toda a 
narrativa, até perceber que quem o faz permanecer 
nessa condição é aquele companheiro que já toma-
ra conta de todo o seu corpo.

A crise de pânico
vista por quatro
pontos divergentes

3.1.5.2

A segunda alternativa está relacionada ao momento 
do ápice da crise. A história se inicia a partir da 
vivência do gatilho pessoal do deslocamento. O 
protagonista se encontra posicionado num ponto de 
ônibus aguardando sua condução até ser acometido 
por um surto incontrolável de ansiedade e medo.

A partir do momento em que o pânico se instaura, o 
ritmo linear da narrativa é abruptamente quebrado, 
dando lugar para cortes frenéticos de cenas que 
ricocheteiam entre quatro diferentes pontos focais 
acerca do ápice da crise no momento abordado: 
a visão emocional do protagonista, carregada de 
metáforas e projeções amedrontadoras do que 
poderão acontecer; a visão em terceira pessoa, a 
mais próxima do real, relacionada a como as pessoas 
em volta estão enxergando o que está acontecendo; 
a visão f ísica e orgânica, com foco nos sintomas e 
nas reações do corpo; e, finalmente, a visão em 
primeira pessoa, mostrando a realidade distorcida 
pela intensidade da ansiedade e do medo.

Os quatro pontos focais se intercalam de forma 
cada vez mais veloz até cortar abruptamente para 
uma cena do protagonista em casa, cabisbaixo, 
mostrando a forma de sair daquele momento de 
dificuldade foi abrindo mão de sua programação e 
voltando para sua zona de conforto.

A negociação
interna

3.1.5.3

Inspirado pelo curta-metragem “The Irrational 
Fear of Nothing” (“O medo irracional do nada”, 
em tradução literal), do diretor e roteirista Paul 
Trillo, que aborda o cotidiano de um protagonista 
paranoico, pensei em abordar as conversas que 
costumo ter comigo mesmo para me acalmar a 
medida que sinto que estou prestes a vivenciar uma 
crise com o objetivo de evidenciar o ciclo exaustivo 
do pânico durante o cotidiano de quem o vive.

Assim, diferentes dias da vida de um protagonista 
atormentado por tal transtorno ansioso seriam 
expostos, sempre acompanhados pelas mesmas 
conversas consigo mesmo tentando tanto o encorajá-
lo a sair de casa diante do medo que o paralisa, 
quanto mante-lo equilibrado quando estivesse na 
rua. O vídeo deverá representar, portanto, um 
círculo vicioso o qual o protagonista fica cada vez 
mais desestimulado de vivenciar.

O deus Pã e a 
descoberta de que
o pânico não define
quem eu sou

3.1.5.4

A última alternativa sugerida bebe intensamente 
do mito do deus Pã abordado no início do presente 
projeto, mesclando vivências do autor com o mito 
que originou o termo utilizado para denominar o 
transtorno.

Aqui, o intuito principal é, durante a exposição do 
protagonista a um de seus gatilhos relacionados a 
crise, fazê-lo imergir dentro de si, numa viagem 
misteriosa que o levaria de encontro ao deus, 
podendo, assim, estabelecer um diálogo com ele 
e questionar o motivo de vivenciar as crises. O 
desfecho se dá quando o protagonista, então, passa 
a entender que o pânico, apesar de ser uma parte 
dele enquanto mecanismo para manutenção de sua 
vida, não o define, possibilitando-o ressignificar 
seus gatilhos e sua relação consigo mesmo.
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Escrita livre

3.1.6

Para minha surpresa, ao apresentar as alternativas 
numa sessão de orientação, concordamos que, ao 
mesmo passo que nenhum dos caminhos individu-
almente representassem a complexidade do trans-
torno aqui abordado, cada um deles traziam pontos 
de vistas igualmente significativos para a compre-
ensão das vivências do autor, possibilitando, assim, 
a unificação das quatro alternativas num mesmo 
conceito.

Para desenvolvê-lo, utilizou-se a técnica de escrita 
livre de Shawn (2015) para discorrer a narrativa de 
forma prática e direta, postergando os refinamen-
tos para a etapa consecutiva e dando espaço para a 
liberdade criativa que resultou na seguinte história:

Essa é uma história sobre a ansiedade e 
o seu menino. Todo mundo diz que tudo 
tem uma causa e o meu objetivo era 
resolver o agora. Mas quando eu penso 
nas causas, eu me sinto pensando em 
garrafas espalhadas pelo mar com car-
tas que eu não sei decifrar. De qual-
quer forma, eu quero falar sobre esse 
quebra-cabeças onde as peças nunca 
estarão todas presentes e que, conse-
quentemente, eu nunca vou conseguir 
terminar. Mesmo perdido, quero falar. 
Minha lembrança mais antiga talvez 
tenha sido no supermercado. Eu me 
perdi de minha mãe e por alguns pou-
cos minutos éramos só eu e a ansieda-
de que sempre foi minha companhia. 
E foi aí que eu percebi: eu não a tinha, 
ela me tinha. Eu precisava achar minha 

mãe logo, aquilo que eu achava ser meu 
amigo estava tomando conta de mim. 
Encontrei alguém que parecia muito 
com ela na área de produtos de beleza. 
Mas para minha surpresa, não era ela. 
Sempre me senti muito tenso fora de 
casa, agora eu sei o motivo. Durante 
algum tempo a única coisa que me fazia 
sentir seguro era o calor do aperto da 
mão de minha mãe. Soltar a mão dela 
era cair na crise. E um dia minha mãe 
precisou soltar. Não é fácil descrever o 
que é uma crise de pânico. É medo de 
morrer, de enlouquecer, de estar só, de 
não ser quem é, ou todos estes juntos. 
E o seu corpo acredita nessas projeções 
e reage a respeito. São tremores, falta 
de ar, náusea, tontura, diarréia, cala-
frios, taquicardia. A ansiedade sempre 
transformava minha vida de maneiras 
previsíveis e por mais que eu soubes-
se quando ela iria reivindicar seu lugar 
sobre mim, eu não conseguia evitar. Eu 
não podia viver em casa, com medo. A 
ansiedade era terrível e era por isso que 
eu queria me livrar dela. Anos se pas-
saram até eu me sentir confiante o su-
ficiente para encará-la. E foi aí que eu 
escolhi não mais fugir. Percorri todo o 
caminho para encontrá-la e agora éra-
mos, mais uma vez, apenas nós dois.
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Desenvolvimento
da narrativa

4.1

Apoiando-se na base obtida durante a escrita livre, 
tornou-se possível roteirizar a história seguindo a 
estrutura de três atos abordada por Blazer (2016): 
o primeiro ato é marcado pela apresentação do 
contexto em que o protagonista está inserido. O 
segundo, por sua vez, contém o conflito inicial, 
quando o personagem se perde da mãe e assiste 
a ansiedade o absorver e encerra-se no clímax, 
quando a crise se instaura e ele começa a descrevê-
la. Finalmente, o último ato acontece durante o 
encontro do personagem com a ansiedade em 
formato de pânico.

Roteirização

4.1.1

A base narrativa construída e a compreensão dos 
pontos principais da história, facilitou, assim, a ro-
teirização e descrição das cenas que deram origem 
ao storyboard. As cenas do roteiro aqui apresen-
tadas foram divididas e elaboradas de acordo com 
os conceitos-chave “inquietude”, “dependência”, 
“perda de controle” e “dificuldade de encarar a si 
mesmo” encontrados durante a execução prévia do 
mapa mental.

A partir do formato da história construída, ideali-
zou-se que esta seja contada através de locução, 
afim de, não só tornar a narrativa mais real, como 
para facilitar a imersão do espectador ao contexto.

C E N A  0 1

APRESENTAÇÃO / INQUIETUDE

Locução: Essa é uma história sobre a ansiedade e 
seu menino.

Descrição: Plano de fundo preto sob o 
efeito de leves ruídos no qual o lettering 
do título “A ansiedade e seu menino” é 
revelado em branco pela própria ansiedade, 
aqui representada como conjunto de riscos 
frenéticos e sem forma definida que se 
movimenta de maneira líquida.

Transição: As letras do título somem numa 
animação que simula algo próximo ao 
movimento de dissipação de uma fumaça, 
ao passo que as primeiras peças do cubo 
mágico da cena seguinte começam a surgir.

Locução: Todo mundo diz que tudo começa de 
algum lugar, porém quando penso sobre nós, me 
sinto montando um quebra-cabeças cujas peças 
nunca estão todas presentes.

Descrição: Algumas das peças de um 
cubo mágico começam a se juntar no 
centro da tela e, a partir do momento em 
que já sugerem visualmente o objeto, o 
cubo passa a tentar se resolver sozinho, 
sem muito sucesso diante da falta de 
determinadas peças.

Transição: A câmera mergulha numa das 
peças do cubo enquanto os elementos 
do cenário do supermercado começam a 
surgir em cena.

C E N A  0 2

DEPENDÊNCIA

Locução: Uma das peças mais antigas foi encontrada 
aos 6 anos, no supermercado, quando me perdi de 
minha mãe e por alguns minutos éramos só eu e a 
minha ansiedade.

Descrição: A abordagem da cena deve 
remeter muito mais à sensação atribuída 
à situação que à uma representação real 
do momento. Dito isso, o cenário do 
supermercado deve apresentar poucos 
detalhes. Além do intenso medo de estar 
sozinho, o foco da cena está principalmente 
na apresentação de ambos os personagens. 
Assim, o menino posiciona-se no centro 
da tela em plano médio e a ansiedade, 
inicialmente, paira sobre seu ombro num 
formato redondo, mas sem perder sua 
característica internamente frenética.

Transição: Os personagens são focados 
como se estivessem sob um holofote, 
enquanto os elementos do mercado 
desaparecem, dando lugar para um plano 
de fundo extremamente escuro.

Locução: Até encontrá-la, eu vi aquilo que parecia 
ser um companheiro tomar conta de mim até 
perceber que eu não o tinha, eu era naquele e em 
muitos outros momentos o refém.

Descrição: A câmera lentamente vai se 
aproximando dos personagens enquanto a 
ansiedade se estende em volta do menino, 
quase como se estivesse o engolindo ao 
tomar conta de seu corpo. Tal movimento 

inicia-se pela cabeça e se espalha 
lentamente pelo seu corpo.

Locução: Desde sempre me senti muito tenso fora 
de casa e por muito tempo a única coisa que me 
fazia sentir segurança era o calor do aperto da mão 
de minha mãe.

(Pausa breve de 2 segundos)

Locução: Eu sabia que longe dela eu estaria vulnerável 
e a ansiedade poderia fazer o que quisesse comigo.

Descrição: Partes do corpo do menino 
são abordados em close-up enquanto são 
envoltos pela ansiedade representada de 
forma líquida. O último close-up é em sua 
mão: a ansiedade começa a tomá-lo através 
de seu braço, mas é interrompida pela mão 
da mãe, que ao entrelaçar-se com a mão 
do menino, provoca a imediata dissipação 
da ansiedade. Os tons da cena começam a 
tornar-se levemente mais claros enquanto 
uma leve aura de calor emana do contato 
entre as duas mãos.

(Pausa 3 segundos enquanto ouve-se uma 
expiração de alívio do locutor)

Locução: Mas um dia minha mãe precisou soltar.

Descrição: Afastamento brusco das duas 
mãos. Os tons escuros da cena voltam 
abruptamente, simbolizando o início 
brusco das crises de pânico.

(Pausa breve)
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C E N A  0 3

PERDA DE CONTROLE

Locução: Não é fácil descrever o que é uma crise 
de pânico.

Descrição: O menino é representado em 
plano aberto caindo num abismo obscuro 
e aparentemente sem fim, intensamente 
envolto pela ansiedade, simbolizando a 
sensação de impotência e medo profundo 
relacionada à crise. O ritmo do vídeo 
acelera-se de forma a acompanhar o frenesi 
da representação da ansiedade, como se 
tal personagem já houvesse tomado conta 
até da própria animação.

Locução: A ansiedade se transforma, vira medo.

Medo de morrer, de enlouquecer, de estar só, de 
não ser quem é, ou todos estes juntos. E o seu corpo 
acredita nessas projeções e reage a respeito.

São tremores, falta de ar, náusea, tontura, diarréia, 
calafrios, taquicardia.

Descrição: Imagens de diferentes visões 
e sensações relacionadas à crise se 
sobrepõem numa série de cortes secos, 
sempre intercaladas com planos abertos 
e médios do personagem caindo. Durante 
tal alternância de cenas, o personagem 
ricocheteia entre a forma original de 
criança e sua forma adulta.

Lista de visões e representações associadas 
à crise:

• Visão em 1a pessoa de uma montanha-rus-
sa simbolizando as conversas internas que 
ocorrem durante a crise;

• Uma série de olhos surgindo em volta do 
personagem, representando o medo do que 
as pessoas irão pensar de alguém durante a 
crise;

• O cubo mágico com peças faltando tentan-
do se resolver sozinho relacionando-se à 
tentativa de autocompreensão durante a 
crise;

• Um relógio com os ponteiros travados, in-
dicando a aflição do tempo psicológico at-
ravés do qual três minutos de crise passam 
a parecer trinta;

• Um coração envolto pela ansiedade, baten-
do cada vez mais rápido denotando taqui-
cardia;

• A ansiedade envolvendo as veias do 
personagem, invadindo seu sistema 
circulatório e desordenando seus órgãos.

• O close-up na face de um lobo, representado 
com os mesmo frenesi interno da ansiedade, 
encarando o espectador, representando a 
personificação da própria crise de pânico.

Locução: E tudo que você quer é que isso acabe.

Descrição: As cenas param de alternar no 
momento em que o personagem, em sua 
forma adulta, está prestes a colidir com o 
fundo do abismo, cortando repentinamente 
para uma tela preta, ocultando a choque 
do personagem com o chão.

C E N A  0 4

A DIFICULDADE DE
ENCARAR A SI MESMO

Locução:  Dessa vez eu escolhi não fugir. Percorri 
todo o caminho para encontrá-la.

Descrição: O ritmo desacelera ao passo 
que mostra o personagem se levantando 
em um plano médio, não mais envolto pela 
ansiedade. Em seguida, revela-se que ele 
se encontra num cenário semelhante a 
floresta que emana uma sensação surreal, 
quase onírica. Tal local ainda apresenta a 
atmosfera obscura das cenas anteriores, 
mas, desta vez, com tons e formas mais 
misteriosas, que assustadoras. Fica claro 
para o observador que não se trata de uma 
floresta comum ao passo que o personagem 
caminha através dela, desvendando-a. Em 
determinado momento, num plano aberto, 
o rapaz encontra a ansiedade novamente. 
Desta vez, ainda que mantendo seu estilo 
líquido e frenético, ela possuía o rosto de 
um lobo, com uma expressão feroz.

Locução:  Éramos, mais uma vez, apenas nós dois.

Descrição: O personagem estende a mão 
lentamente e toca gentilmente a face do 
lobo num plano fechado, fazendo com 
que o lobo transfigure-se na figura do 
próprio personagem quando criança. Os 
dois dão as mãos em um close-up e suas 
silhuetas se unem num movimento líquido 
enquanto caminham juntos pela floresta 
num plano aberto e se transformam numa 
peça do mesmo cubo mágico da primeira 

cena, juntando-se a ele e encerrando a 
animação.

Storyboard

4.1.2

Em sequência à execução do roteiro, foi desenvolvi-
do o storyboard, ilustrando os momentos-chave 
da narrativa e facilitando a compreensão visual da 
animação como um todo, ainda que sem um estilo 
gráfico definido. As telas a seguir foram desenha-
das a mão e, posteriormente, tratadas no software 
Adobe After Effects CC, de forma a tratar o con-
traste das cenas, além de inverter suas cores visan-
do equilibrar a abordagem ao contexto narrado. 
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Construção
do conceito visual

4.2

Em função do desenvolvimento do conceito visual 
da animação em proposta, serão apresentadas aqui 
as etapas que correspondem ao “olhar externo” no 
processo metodológico adotado, proporcionando 
análises e pareceres que, unidos às etapas anterio-
res, deram forma à representação visual final das 
cenas-chave da animação, guiando toda a sua cons-
trução posterior. 

Painel semântico

4.2.1

O painel aqui apresentado enquanto base do reper-
tório visual da animação teve seu desenvolvimento 
paralelo a grande parte do projeto, uma vez que 
ele foi iniciado junto às etapas de aprofundamento 
teórico e encerrado somente após a conclusão do 
roteiro, quando tornou-se estrategicamente inte-
ressante a sua análise.

Durante os meses que antecederam a conclusão 
do painel semântico, os elementos que o compõem 
foram arquivados através da rede social Pinterest, 
uma plataforma americana comumente utilizada 
para carregar, classificar e gerenciar imagens. As-
sim, foram coletadas referências visuais de fontes 
diversas mas que possuíam uma principal caracte-
rística em comum: provocaram em mim um estra-
nhamento que, de uma forma lógica ou não, me re-
mete à síndrome do pânico e a forma como quero 

representá-la na animação.

Através de uma breve análise após a conclusão do 
painel, foi possível notar uma prevalência mono-
cromática e uma tendência aos tons frios, mas que 
em determinados momentos é quebrada por uma 
leve concentração de cor quente, geralmente pro-
veniente da matiz vermelha. Ainda que haja bas-
tante monocromia, nota-se a frequência de ruídos 
nas peças, apresentando poucas composições com 
tons completamente uniformes.

Para além das questões cromáticas, é relevante a 
sensação de solidão apresentada na maioria das ima-
gens coletadas, nas quais os personagens ou ele-
mentos são representados em sua maioria sozinhos 
em suas respectivas composições. Há, também, uma 
frequente ausência de rostos na representação de 
personagens, expressando certa impessoalidade ou 
perda de identidade. Por fim, reconheço a repeti-
ção de interferências nas cabeças dos personagens, 
seja ela por distorção ou pela adição de elementos 
com conotação difusa ou parasita.
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Análise
de Similares

4.2.2

Como explicitado durante a abordagem do processo 
metodológico adotado para desenvolvimento deste 
projeto, senti a necessidade de adicionar a análise 
de similares à etapa do “olhar externo”, uma vez 
que, a partir desta seria possível investigar relações 
e soluções visuais já adotadas em animações 
que abordam um contexto correlato, buscando 
assim pontuar seus êxitos e as escolhas visuais 
relacionadas à narrativa. A primeira delas é o vídeo 
“Panic Attacks” (“Ataques de pânico”, em tradução 
livre), desenvolvido pela produtora Zedem Films 
& Animation para a The School of Life, escola 
originalmente inglesa que busca desenvolver a 
inteligência emocional mundialmente.

Muito além de compartilhar a vivência de um 
personagem com síndrome do pânico, o curta visa 
convencer seus telespectadores que a psicoterapia 
é a melhor forma de aprender a lidar com a 
problemática. Lançado em 2016 e visualizado por 
quase 400 mil pessoas através da plataforma de 
vídeos YouTube, o vídeo narra a experiência verídica 
de Zack, um rapaz de 28 anos que começou a ter 
crises de pânico durante as reuniões e conferências 
de trabalho. A história explora rapidamente os 
sintomas e seus impactos na vida do protagonista 
até o momento em que um amigo o sugere visitar 
um terapeuta. A partir daí, através das sessões e 
revelações do personagem, começa a ser possível 
entender os gatilhos e medos de Zack, reverberando 
em certos aprendizados que reduzem os sintomas 
até fazê-los desaparecer por completo, sem a 
necessidade de utilização de medicamentos.

O vídeo é concluído com a chamada de que a The 
School of Life oferece terapias, tanto pessoalmen-
te, quanto virtualmente, direcionando o público 
para seu website (imagem 1). É notável que, apesar 
de compartilhar uma narrativa pessoal e conscien-
tizar o público sobre a existência da síndrome, a 
intenção do vídeo é vender não só a ideia de que 
o transtorno pode ser revertido apenas através do 
acompanhamento terapêutico, como também ven-
der o próprio serviço de terapia.

IMAGEM 1: DIRECIONAMENTO PARA WEBSITE PARA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA

Talvez por isso, diferente das abordagens subse-
quentes, esta animação conta a história de forma 
policromática e suave durante seus quatro minutos 
de história (imagem 2), mesmo nos momentos te-
oricamente mais densos. Ainda que seja comprova-
da a importância do acompanhamento terapêuti-
co, é equivocado vende-lo enquanto única solução 

IMAGEM 2: EXEMPLO DE USO DAS CORES EM UM 

MOMENTO DE CRISE DE PÂNICO

para todas as pessoas que vivenciam o transtor-
no, ignorando seus contextos e complexidades par-
ticulares.

IMAGENS 3 E 4: USO DE TIPOGRAFIA NO INÍCIO DA 

ANIMAÇÃO

A introdução do vídeo faz o uso de uma tipografia 
manuscrita e cursiva para apresentar o título e 
compartilhar informações rápidas sobre a eficácia 
da terapia no combate à ansiedade excessiva 
(imagens 3 e 4). A escolha tipográfica proporciona 
uma sensação menos impessoal, sugerindo mais 
credibilidade ao dizer que aquela história é verídica.

IMAGEM 5:  EXEMPLO DO USO DE FORMAS E LINHAS

A produção faz uso de silhuetas com poucos 
detalhes em linha, entretanto, quando estes se 
fazem presentes, nunca estão completamente 
retos, apresentando sempre uma certa sinuosidade 
nas formas que sugere um distanciamento da 
produção digital (imagem 5). Em contrapartida, 
as diversas cores são aplicadas individualmente de 
forma uniforme, sem nuances de tons, gradientes ou 
ruídos. O protagonista apresenta poucos detalhes, 
os quais, em sua maioria, estão em seu rosto, sempre 
caracterizado com traços que sugerem olheiras. As 
únicas particularidades no restante do seu corpo 
são a gravata e determinados elementos que o 
caracterizam como “homem de negócios”, uma vez 
que, segundo a história, o maior impacto causado 
pelo pânico foi em seu trabalho.

Do ponto de vista da animação em si, é notável que 
houve mais investimento na movimentação do per-
sonagem, com o objetivo de fazê-lo mais carismá-
tico e provocar mais identificação do público, uma 
vez que os cenários são quase sempre estáticos e 
as transições de cenas são, em sua maioria, pouco 
elaboradas. Quanto aos elementos sonoros, por sua 
vez, há uma evidente ausência de trilha a partir do 
momento em que o primeiro cenário é apresentado, 
fazendo com que a música agradável dos primeiros 
segundos seja completamente substituída pela voz 
tranquila do locutor. Há, entretanto, efeitos sono-
ros durante todo o vídeo, sendo eles majoritaria-
mente diegéticos, representando os passos do per-
sonagem, sua respiração acelerada no momento de 
crise ou as próprias transições.

Mesmo que o curta cause a solidarização ou a 
identificação do espectador que compartilha 
daquelas mesmas dificuldades, é possível concluir 
que a animação mantém o público no lugar de 
terceira pessoa ao limitar-se em vender sua própria 
terapia. Assim, a maioria das escolhas visuais e 
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sonoras do vídeo foram tomadas para criar uma 
atmosfera linear de leveza a convencer o público 
para a solução proposta, apesar da incoerência da 
abordagem com a representação em si dos quadros 
de ansiedade e pânico.

A segunda animação analisada chama-se “Mr. 
Anxiety Goes On A Date” (“O Senhor Ansiedade Vai 
À Um Encontro”, em tradução livre), desenvolvida 
experimentalmente em 2016 pelos animadores 
Alyona Ciobanu, Anna Florea, The Sandul e Serban 
Ilicevici. Compartilhada na plataforma digital de 
vídeos Vimeo, o vídeo possui apenas 30 segundos 
de duração e foi elaborado inteiramente em um dia.

Diferente do anterior, este curta aborda a sensação 
da própria ansiedade, tentando incorporá-la em 
todas as nuances do vídeo enquanto representa 
os pensamentos e angústias de um personagem 
se preparando para um encontro. Ainda que não 
expresse ou aponte de forma direta as consequências 
envolvidas na experiência da ansiedade desregulada, 
os animadores conseguem provocar no espectador 
a sensação de aflição associada a um transtorno 
ansioso por meio, principalmente, do ritmo hiper-
acelerado dos pensamentos e de suas respectivas 
representações.

IMAGENS 6 A 9: MONOCROMIA, CONTRASTE E 

SURTO DE COR 

IMAGENS 10 A 13: AS DIFERENTES REPRESENTAÇÕES 

DO “SENHOR ANSIEDADE” 

Outros pontos relevantes para construção da 
atmosfera que imerge o público na condição do 
personagem são a monocromia e o alto contraste 
que, por vezes é quebrada por surtos rápidos e 
intensos de cor (imagens 6 a 9), assim como a 
constante presença de ruídos e a representação 
sempre distorcida dos elementos. Tal distorção, 
inclusive, afeta intensamente a figura do “Senhor 
Ansiedade”, que é retratado de diversas formas 
diferentes ao longo da animação, propondo os 
diferentes e distorcidos modos de visualizar-nos 
(imagens 10 a 13).

No aspecto sonoro, por sua vez, o vídeo conta 
com uma locução rápida de tom quase indiferente, 
sugerindo um fluxo de pensamentos mecânico 
e frequente. Intensificando tal clima, os efeitos 
sonoros se apresentam de forma constante num 
volume elevado, competindo, inclusive com a 
narração, indicando uma sensibilidade elevada 

aos sons e ruídos por parte do personagem. Entre 
estes, inclusive, há um som não-diegético muito 
semelhante ao processamento de um computador 
que acompanha quase todo o vídeo, incentivando 
tal sensação de automatização dos pensamentos.

IMAGENS 14 E 15: OS DOIS DIFERENTES PADRÕES 

VISUAIS 

As formas utilizadas no curta são sempre irregula-
res e seguem, em sua maioria, dois diferentes pa-
drões visuais: o primeiro é carregado de ruídos e 
texturas, enquanto o segundo utiliza apenas linhas 
sem qualquer suavização em suas formas e curvas 
(imagens 14 e 15). Todavia, os dois padrões são uni-
ficados pelo mesmo ritmo frenético que comanda 
todo o vídeo, culminando, inclusive, na tela final, 
na qual é apresentado o título que alterna-se impa-
cientemente em quatro formas de escrita diferen-
tes (imagens 16 a 19).



56 57

IMAGENS 16 A 19:  ALTERNÂNCIA DE GRAFIA DO 

TÍTULO

“Senhor Ansiedade”, contrapondo-se assim à 
animação anterior, que mantêm seu público em 
terceira pessoa ao assistir as vivências de Zack.

Por fim, “Bothered” (“Incomodada” em tradução 
livre) foi escolhido enquanto último similar a ser 
analisado. Dirigido por Christina Skyles e produzido 
por Jarom Neumann em 2014, este curta expressa 
o encontro entre duas antigas colegas de escola no 
metrô.

IMAGENS 20 E 21:  APRESENTAÇÃO DAS DUAS 

PERSONAGENS

Com finalidade experimental, “Mr. Anxiety Goes 
On A Date” cumpre sua função ao impulsionar 
o telespectador a vivenciar durante o seu meio-
minuto de execução as mesmas aflições do próprio 

Durante o início dos quase 5 minutos de animação 
que se seguem, a protagonista Maggie é apresen-
tada enquanto uma tímida desenhista que se man-
tém solitária com seu caderno de desenhos até que 
Lucy a encontra, uma antiga e animada colega que 
logo se junta a ela para tentar uma reaproximação 
(imagens 20 e 21). Todavia, Maggie não a reconhe-
ce e começa a entrar no processo de um transtorno 
ansioso à medida que Lucy tenta restabelecer uma 
conexão entre elas.

Durante a conversa, os rápidos pensamentos e afli-
ções da protagonista passam a tomar conta de todo 
o vagão do metrô em que se encontram, até alcan-
çar o ápice da crise, quando todos eles retornam 
para a cabeça de Maggie de uma só vez, a fazendo 
chorar (imagens 22 e 23). Ao tentar consolá-la, 
Lucy se assusta ao notar que muito além de lágri-
mas, Maggie expelia uma intensa gosma azul-ma-
rinho pelos seus olhos, representando a ansiedade, 
que passa a dominar os movimentos da protago-
nista, bem como espalhar-se pelo vagão enquan-
to transforma-se em diversos tentáculos (imagens 
24 e 25). Sua colega, assustada com a situação da 
desenhista, põe-se a chorar e, só então, Maggie 
consegue assumir controle do próprio corpo nova-
mente, tentando acalmá-la.

No último minuto da animação, as garotas se des-
pedem, ao passo que Maggie retorna a desenhar em 
seu assento e Lucy desembarca em sua estação de 

IMAGENS 22 E 23:   REPRESENTAÇÃO DOS 

PENSAMENTOS E AFLIÇÕES DE MAGGIE

destino. Para surpresa do espectador, Lucy passa 
a notar a presença da mesma gosma azul-marinho 
em sua mão, o que sucede um turbilhão de aflições 
sobre o recente acontecido e seu sentimento de 
culpa correspondente a isto, sugerindo uma sensa-
ção de contágio no ciclo de ansiedade desregulada 
(imagem 26).

IMAGENS 24 E 25:  A ANSIEDADE PERSONIFICADA 

EM TENTÁCULOS

IMAGEM 26:  A ANSIEDADE COMEÇA A TOMAR CONTA 

DE LUCY TAMBÉM
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Diferente dos vídeos anteriores, esta animação não 
possui locução, limitando-se a contar a história ape-
nas ao retratar fielmente a cena do encontro das 
amigas, através da expressão e fala das persona-
gens, assim como através da representação meta-
fórica dos pensamentos ansiosos por meio de escri-
tas nos cenários, bem como da ansiedade como um 
elemento azul-marinho e amorfo. Há, entretanto, 
a utilização de uma trilha sonora de suspense que 
acompanha proporcionalmente a intensidade da 
crise e uma série de sons diegéticos provenientes 
da movimentação do metrô, assim como da gosma 
e da escrita dos pensamentos.

Acerca da perspectiva visual, é notável a divergên-
cia de estilos na representação do cenário e das 
personagens, uma vez que, os cenários possuem 
um nível intenso de detalhamento, ao passo que as 
garotas são representadas como se fossem ilustra-
ções feitas em caneta hidrográfica provenientes do 
caderno de desenhos da protagonista.

Com exceção das animações do cenário, todo o cur-
ta segue o estilo clássico de animação quadro-a-

-quadro, garantindo mais fidelidade aos movimen-
tos das personagens e estimulando o público a criar 
um vínculo maior com a história por conta da sua 
similaridade com a realidade, ainda que as perso-
nagens sejam retratadas de forma mais rabiscada e 
menos detalhada. Ademais, é interessante a inspi-
ração na tendência do liquid motion, já comentada 
nas primeiras etapas do presente projeto, para ga-
rantir mais fluidez na personificação da ansiedade.

Quanto à escolha cromática, é possível perceber 
a utilização de matizes complementares na 
representação das personagens, sendo Maggie 
representada em tons de verde, se camuflando 
levemente com o cenário esverdeado do metrô, 
e Lucy em tons de vermelho, destacando-se nas 
composições. Ainda que utilizando temperaturas 
opostas de cor, ambas são representadas com 
baixa saturação, se opondo completamente à 
representação da ansiedade, carregada de um azul-
marinho relativamente saturado, que destaca-se 
na composição, ainda que sobrepondo outras cores 
frias (imagem 27). É interessante relatar também 
que as escritas que se espalham pela composição 

IMAGEM 27:  COMPOSIÇÃO QUE EXEMPLIFICA O 

ESQUEMA CROMÁTICO DOS PERSONAGENS

compartilham do mesmo tom de azul-marinho 
da gosma subsequente, dando a ideia de que são 
correlatos.

IMAGENS 28 E 29:   RELAÇÃO ENTRE TELAS DE 

TÍTULO DE DUAS DAS ANIMAÇÕES ANALISADAS

O título apresentado durante os primeiros 
segundos de animação segue uma direção de 
arte consideravelmente próxima ao apresentado 
previamente em “Mr. Anxiety Goes On A Date”, 
através de uma grafia fina e trêmula, que sugere 
por si só certos níveis de ansiedade (imagens 28 e 
29).

A respeito da narrativa, é interessante notar como 
Lucy sente-se despreparada para ajudar sua antiga 
amiga e, em seguida, aterrorizada a partir da ex-
plosão da crise, fazendo com que a própria Maggie 
precise se re-estabilizar para acalmá-la, sugerindo 
uma inversão nos papéis. Ainda que, como em “Pa-
nic Attacks”, a animação mantenha o público em 
terceira pessoa, “Bothered” apresenta-se de forma 

completamente diferente à primeira, já que, além 
de retratar um espaço de tempo muito mais cur-
to, busca apresentar apenas as complexidades da 
problemática, sugerindo que o espectador chegue a 
sua própria conclusão.

Em suma, a personificação da ansiedade apresen-
tada em “Bothered” tornou-se uma relevante re-
ferência para o desenvolvimento da animação em 
proposta neste projeto. Ainda que abordadas em 
contextos diferentes, tal representação apresenta 
certas semelhanças em ambas as histórias, sobretu-
do ao retratá-la através de um personagem amorfo 
e fluído com uma intensa habilidade de controle. A 
análise de “Mr. Anxiety Goes On A Date”, por sua 
vez, foi de substancial importância enquanto refe-
rência visual e rítmica. Seu formato experimental 
de abordagem da intensidade da ansiedade expres-
sa o que é pretendido alcançar durante a represen-
tação do ápice da crise de pânico da animação em 
voga. Por último, “Panic Attacks” contribuiu para 
a análise enquanto formato de abordagem que “A 
ansiedade e seu menino” deve distanciar-se, uma 
vez que possuem objetivos incompatíveis.

Criação dos
personagens

4.2.3

No presente estágio do projeto foi possível perceber 
que o foco numa construção complexa de persona-
gens, como nas animações bidimensionais clássicas 
de grandes produtoras nas quais o protagonista é 
construído visando conquistar seu público através 
de seu carisma ou de uma identidade única, tor-
nou-se pouco relevante se comparado ao meu ob-
jetivo de compartilhar uma experiência, focando na 
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narrativa e na coerência do movimento a favor das 
sensações relacionadas à história.

Por admirar imensamente o trabalho de ilustrado-
res e character designers, reconheço que ainda não 
desenvolvi as competências necessárias para criar 
confortavelmente os personagens a serem utili-
zados nas minhas produções. Assim, questiona-se 
pela consultoria ou contratação de um ilustrador, 
bem como o estudo mais aprofundado das técnicas 
associadas à character design durante a execução 
final da animação.

Entretanto, ainda que fora da minha zona de con-
forto de criação, foi objetivado o desenvolvimen-
to dos direcionamentos visuais de personagens que 
poderão, ao menos, guiar os styleframes na etapa 
subsequente. Assim, baseando-se nos estudos da 
pré-concepção e na premissa de minimizar os de-
talhes, focando nas sensações a serem instigadas 
no espectador, foram idealizados os dois persona-
gens, o menino e a ansiedade, e suas respectivas 
evoluções durante o curta.

Uma vez que a personificação da ansiedade já pos-
suía um sentido conceitual baseado em dois mo-
mentos pré-estabelecidos durante a roteirização, 
sendo o primeiro por meio de uma representação 
amorfa de movimento líquido e frenético e o se-
gundo mediante a figura de um lobo, foi necessá-
rio apenas refinar seu conceito para facilitar que a 
narrativa flua de acordo com as sensações vincula-
das ao contexto da síndrome do pânico.

Dito isto, quanto ao primeiro momento da ansie-
dade, foi idealizado que seu modelo disforme e sua 
movimentação deveriam se aproximar do com-
portamento da fumaça (imagem 30), pois, muito 
mais do que a anterior ideia do movimento líquido, 
ela pode sugerir um caráter tóxico e prejudicial ao 
bem-estar a medida em que se desenvolve na ani-

mação. Ainda, tal aproximação facilita o entendi-
mento de algo que é sentido, mas que não pode ser 
facilmente apanhado, ou até mesmo a compreen-
são de que aquela ansiedade nada mais é do que um 
“sinal de fumaça”, um pedido de socorro do garoto 
para olhar para si e autoavaliar-se.

Ainda que pareça controverso a princípio, uma vez 
que a ansiedade é vista inicialmente enquanto an-
tagonista na narrativa, foi escolhido o branco en-
quanto direcionamento cromático prioritário em 
sua representação. Tal decisão foi tomada a partir 
da necessidade de alto contraste previamente in-
dicada no painel semântico e na lista de palavras e, 
sobretudo, avaliada durante a análise de similares. 
Visto que a atmosfera de grande parte das cenas 
deverá apelar para tons escuros e frios, tornou-se 
importante o uso do branco para que a ansiedade se 
destacasse visualmente. Invariavelmente, o branco, 
associado superficialmente a uma sensação positiva 
e leve, especificamente neste caso pode reforçar a 
ideia de que a ansiedade, assim como o medo, são 
sensações humanas naturais, tornando-se prejudi-
ciais apenas quando desreguladas.
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IMAGEM 30: APLICAÇÃO DA ANSIEDADE SIMULANDO FUMAÇA
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Em seguida, foi necessário trabalhar o conceito da 
forma final atribuída à ansiedade: o lobo. A figu-
ra lupina foi eleita enquanto personificação tendo 
como inspiração a ideia da representação gráfica 
do deus Pã, relacionado à origem etimológica da 
palavra pânico. O deus simbolizava o medo através 
de uma figura antropozoomórfica com caracterís-
ticas principalmente provenientes do bode. Desta 
forma, busquei em mim a figura de um animal que 
traduzisse a mesma sensação. Ao tentar represen-
tá-lo graficamente, entretanto, senti uma dificul-
dade grande em conectar a ansiedade amorfa a tal 
figura, pois percebi que a ansiedade e o medo não 
poderiam ser representados como um mesmo ser, 
por mais que suas sensações se misturassem du-
rante a vivência do transtorno.

Ainda que a ansiedade e suas formas de contro-
le sobre o personagem fosse o foco da narrativa, 
era importante retratar que o intenso medo era o 
responsável pela desregularização de tal ansiedade. 
Sendo assim, resgatando uma das alternativas nar-
rativas desenvolvidas anteriormente, foi idealizada 
uma máscara de lobo que emana toda a ansiedade 
da animação através de seus olhos. A figura do lobo 
passa a ser, através da máscara, um espectro mis-
terioso que assusta pela sua estranheza, mas que 
revela-se também um mediador entre o psicológi-
co e o real.

A partir daqui, sugere-se, então, breves alterações 
no roteiro no que tange a representação do lobo e 
sua transformação no menino, posto que surge a 
alternativa do encontro inicialmente assustador do 
protagonista adulto com a máscara, e a posterior 
percepção do personagem de que por trás dela está 
sua versão infantil. Tal mudança é apresentada nos 
styleframes da seção posterior e não implicará no 
desfecho da narrativa.

Para a concepção do artefato, foram pesquisadas 
referências de máscaras de lobos na rede social 
Pinterest, além de coletar diferentes ilustrações do 
animal. Mesmo que sem um direcionamento cro-
mático definido, sua silhueta e formas foram dese-
nhadas no software Adobe Illustrator CC. Apoiado 
na base já construída, com a finalidade de destacá-
-la do tom claro da ansiedade emanada pelos seus 
olhos, foram selecionados tons intensamente escu-
ros para o corpo da máscara (imagem 31).

Através de ruídos em gradiente gerados por meio do 
software Adobe After Effects CC foi sugerida uma 
tridimensionalização da máscara, objetivando mais 
impacto na tela e atribuindo um caráter mais sujo, 
importante para sugerir a quebra da artificialida-
de que as ilustrações vetoriais costumam carregar. 
Ainda, foram adicionados detalhes em vermelho 
sobre a máscara, inspirados pelo painel semânti-
co que apresentava toques leves de tons rubros em 
composições carregadas de preto e tons frios. Por 
fim, a ansiedade emanada foi pintada manualmente 
com o uso de uma mesa digitalizadora e o softwa-
re Adobe Photoshop CC, uma vez que dificilmente 
seria possível simular o formato orgânico da fuma-
ça através de vetores.
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IMAGEM 31: PROCESSO DE CRIAÇÃO DA MÁSCARA DE LOBO
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Para a criação do menino foi necessária a execução 
de rascunhos iniciais em papel para que fosse 
entendido o melhor caminho estético a se seguir 
(imagem 32). Diante da dificuldade que encontrei 
em criar o modelo de uma criança sem carregá-lo 
com a excessiva aparência de cartoon, escolhi iniciar 
a criação do personagem pelo desenvolvimento do 
menino em sua fase adulta.

Buscando uma baixa complexidade em sua con-
cepção pelos motivos anteriormente citados, ten-
tei criá-lo através de elementos simples mas que 
ainda pudessem representar a minha personalidade 
(imagem 33). A escolha de um grande óculos que 
se mantêm em ambos os momentos do persona-
gem representa o marco em minha identidade que 
foi começar a usar óculos ainda criança, coinciden-
temente na mesma época que vivenciei a primeira 
crise de pânico relatada no curta. O formato ado-
tado no cabelo do personagem, por sua vez, tra-
duz a influência que as animações sempre exerce-
ram em minha vida, uma vez que, quando pequeno 

escolhi secretamente por um corte de cabelo que 
lembrasse o personagem Doug Funnie da série ani-
mada “Doug”, já que eu me identificava muito com 
o protagonista, e o mantive até a adolescência.

É notável, entretanto, que me ative apenas à ela-
boração dos bustos dos personagens, uma vez que 
a dificuldade de criar todo o corpo de uma vez de 
forma concisa me mantinha sem conseguir avançar 
na criação. Assim, decidi pelo desenvolvimento da 
parte que seria certamente aproveitada nos sty-
leframes e desenhar todo o corpo do personagem 
de acordo com a necessidade. Após rascunhada a 
versão adulta do menino, optei por recriá-lo em 
vetor por meio do software Adobe Illustrator CC 
e, ao completá-lo, pude retornar para sua versão 
criança mimetizando as principais características 
do primeiro e superando, de certa forma, a dificul-
dade inicial de representar o segundo.
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IMAGEM 32: RAFES DE DESENVOLVIMENTO DO PROTAGONISTA IMAGEM 33: DIFERENTES VISTAS DA VERSÃO ADULTA DO PROTAGONISTA



66 67

Enquanto decisão cromática, a monocromia focada 
na matiz azul num tom cobalto foi eleita para o 
personagem em seus dois momentos, objetivando 
a sugestão da sensação fria de solidão associada à 
estar acompanhado de uma intensa ansiedade, mas 
de forma que ainda apresente certo contraste com 
os planos de fundo densos de determinadas cenas. 
Entretanto, há a necessidade de uma mudança 
cromática na última cena quando o protagonista 
encontra sua versão infantil utilizando a máscara 
que emana a ansiedade, uma vez que aquela criança 
é uma representação psicológica. Dito isto, foi 
utilizado o mesmo tom de vermelho dos detalhes da 
máscara para colorir e concluir a versão psicológica 
do menino (imagem 34).

Styleframes

4.2.4

Para a criação dos styleframes, foram eleitos seis 
momentos-chave da animação para os quais foram 
desenvolvidos os quadros que guiarão a identidade 
visual de todo o curta. Da primeira cena do rotei-
ro foram eleitos dois momentos: o surgimento do 
título “A ansiedade e seu menino” e a aparição do 
cubo mágico que o sucede; da segunda cena, por 
sua vez, relacionada à dependência, foi escolhido 
o instante que representa o toque da mão da mãe 
do protagonista e seu efeito relacionado ao pânico; 
para a cena subsequente foi estabelecido o momen-
to em que o personagem cai no abismo da crise de 
pânico; por último, para representar a quarta cena, 
foram dois momentos: o encontro do personagem 
adulto com a ansiedade personificada na máscara 
e, uma das cenas finais, quando o mesmo caminha 
lado a lado com a ansiedade/seu eu-infantil.

Ao começar a criação do styleframe do título, per-
cebi que haviam três diferentes direcionamentos 
que poderiam ser seguidos. No primeiro, seria uti-
lizado o mesmo pincel digital escolhido para dese-
nhar a ansiedade na escrita do título, intensificando 
a ideia de um estilo mais orgânico que equilibrasse 
o uso constante de ilustrações vetoriais durante o 
vídeo. Entretanto, o resultado dos testes feitos sob 
tal direção não vingou como o idealizado (imagem 
35), uma vez que, além de me causar um incômo-
do estético por se aproximar de um segmento mais 
infantilizado, percebi que sua aplicabilidade na 
animação seria problemática: o título desaparece-
ria visualmente próximo dos efeitos e movimentos 
de transição pensados para introduzir a ansiedade 
no vídeo, já que os dois elementos utilizaram da 
mesma ferramenta de construção.

A partir da ineficiência da primeira alternativa, re-
corri à segunda: a distorção de fontes no título. 
Houve uma reincidência do conceito da distorção 
da realidade causada pelos transtornos ansiosos du-
rante os diferentes momentos da pré-concepção 
e concepção deste projeto e, este direcionamento 
estético, buscou evidenciar isso no próprio título. 
Assim, após a impressão do título levemente dis-
torcido virtualmente (imagem 36), foi ambicionada 
uma distorção manual enquanto a impressão era 
digitalizada. Apesar de resultarem em interessantes 
composições (imagem 37), o processo prejudicava 
a leiturabilidade do título e, em virtude do excesso 
de detalhes, tornaria o processo de animação mais 
complexo, bem como seria um desafio equilibrar tal 
composição já bastante poluída com as transições 
fluidas idealizadas previamente.

IMAGEM 35:  TESTE DO PRIMEIRO DIRECIONAMENTO 

USADO PARA O TÍTULO

IMAGEM 36:  TÍTULO DISTORCIDO VIRTUALMENTE 

PARA O SEGUNDO DIRECIONAMENTO
IMAGEM 34:  VERSÃO CRIANÇA DO PROTAGONISTA E 

TESTE DE APLICAÇÃO DO PERSONAGEM NA PALETA VERMELHA

IMAGEM 37:  COMPILAÇÃO DAS DISTORÇÕES 

PROVENIENTES DA DIGITALIZAÇÃO
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Assim, a produção seguiu para o terceiro direcio-
namento que tinha por foco a leiturabilidade do tí-
tulo e seu destaque em relação ao plano de fundo 
e transições. Desta forma, o título foi composto 
pela família tipográfica não-serifada Neuzeit Gro-
tesk, desenvolvida pela fundidora alemã URW++. 
Em sua versão de maior peso, a fonte garantiu tan-
to a leiturabilidade, quanto o equilíbrio na compo-
sição, possibilitando, inclusive, o uso de um efeito 
embaçado em seu corpo sem afetar a legibilidade 
de suas letras, e portanto, aproximando-se da ideia 
exposta no roteiro de que o título deverá se sumir 
paulatinamente num efeito similar à dissipação da 
fumaça.

O quadro aqui apresentado (imagem 38) buscou 
simular o momento em que a transição associada 
ao movimento da ansiedade está em seu final, en-
quanto certas letras do título iniciam seu processo 

IMAGEM 38:  VERSÃO FINAL DO STYLEFRAME DO 

TÍTULO DA ANIMAÇÃO

de desaparecimento, dando sequência a entrada do 
cubo mágico a tela. Por fim, foi executado um tes-
te de cor na transição (imagem 39) até ser tomada 
a decisão final de seguir com o mesmo tom de ver-
melho trabalhado nos personagens.

IMAGEM 39:  ALTERNATIVA CROMÁTICA PARA O 

STYLEFRAME DO TÍTULO DA ANIMAÇÃO

IMAGEM 40:  STYLEFRAME DA FORMAÇÃO DO CUBO 

MÁGICO

Para a cena subsequente (imagem 40), foi inten-
cionado simular a formação do cubo mágico, assim, 
além do quadro final de referência da cena, foram 
testados os desdobramentos em outros quadros 
que demonstram as etapas antecedente e conse-
cutiva do momento-chave estabelecido (imagens 
41 e 42). Logo de início, foi objetivada a quebra 
da composição cromática clássica dos cubos má-
gicos, uma vez que este, na animação, é uma me-
táfora relacionada ao sentimento do personagem. 
Desta forma a representação diferenciada nas co-
res do elemento poderia causar um estranhamen-
to positivo no espectador. Assim, foram seleciona-
dos diferentes tons de azul e vermelho por estarem 
relacionados aos personagens previamente cons-
truídos. Para equilibrar a artificialidade vetorial, 
foram incluídas leves texturas de papel e mármore, 
manipulados de maneira a conversarem com o res-
tante da composição. IMAGEM 41 E 42:  SIMULAÇÃO DO INÍCIO E DO FIM 

DO SURGIMENTO DO CUBO MÁGICO
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IMAGEM 43: TERCEIRO STYLEFRAME FINALIZADO

A tela subsequente representa o sentimento de de-
pendência, o momento em que a mãe do menino pega 
em sua mão e a ansiedade se dissipa rapidamente, 
dando sequência ao instante em que sua mãe preci-
sa soltá-lo e o protagonista cai em sua primeira cri-
se. Para contrastar com a tonalidade fria e solitária 
da mão do menino, foi designado um tom quente 
de vermelho para a mão da mãe. Visto que o foco 
está na sensação, me ative apenas ao formato das 
mãos, ignorando possíveis detalhes mais complexos 
como unhas e linhas, e transformando o ruído, que 
caracteriza um sombreado sujo na cena, no princi-
pal detalhe da composição (imagem 43).

Com a finalidade de simular o desenlace das mãos, 
optei por fazer com que a mão vermelha suma aos 
poucos, deixando paulatinamente as partículas do 
mesmo ruído do sombreado para trás, sugerindo a 
ausência da figura que estava ali. No plano de fun-

do, uma esfera brilhante simboliza o calor e a se-
gurança emocional do contato do menino com sua 
mãe, que some no momento em que se encerra o 
toque, dando lugar para o escuro azul-marinho do 
plano de fundo do styleframe consecutivo (imagem 
44).

IMAGEM 44:  SIMULAÇÃO DO DESAPARECIMENTO DA 

MÃO MATERNA

IMAGEM 45: STYLEFRAME REFERENTE AO INÍCIO DA 

CRISE DE PÂNICO

O direcionamento visual do styleframe da cena se-
guinte já estava bem consolidado em minha cabeça 
desde o momento no qual o roteiro foi construído, 
assim, esta tela tornou-se consideravelmente mais 
fácil de ser executada que as demais. Aqui, o maior 
obstáculo esteve em desenhar o corpo do prota-
gonista caindo no vazio da crise, já que, como foi 
exposto, havia uma grande dificuldade associada à 
ilustração. Depois de pesquisar por diversas fotos 
de pessoas em posições de queda, consegui repre-
sentar o personagem vetorialmente de uma manei-
ra satisfatória, apelando para uma alternância en-
tre forma preenchida e contorno para sugerir certa 
profundidade na ilustração.

Dado que esta tela deverá alternar freneticamente 
com uma série de cenas diferentes de visões a cer-
ca do pânico na animação, era preciso que ela fosse 
direta e de fácil entendimento, assim, não deveria 

possuir mais do que a queda do personagem en-
volto pela ansiedade num plano de fundo escuro e 
intenso (imagem 45).

Após o desenho da base da tela executado no Adobe 
Illustrator CC e retoques no Adobe Photoshop 
CC, foi necessário testar diferentes aplicações de 
cores (imagens 46 e 47) para, finalmente, eleger 
a identidade final do quadro. Tal escolha foi toma-
da com base na coerência cromática com o desen-
volvimento dos personagens ao longo da animação, 
optando por mantê-los seguindo a máxima de que 
o protagonista precisaria ter sempre como cor pre-
dominante o azul, por mais que haja uma variação 
tonal de acordo com a cena, e a ansiedade, em seu 
momento amorfo, sempre se apresentaria em bran-
co, contrastando com os planos de fundo.
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IMAGEM 49: QUINTO STYLEFRAME FINALIZADO

IMAGEM 46 E 47: DIFERENTES APLICAÇÕES DE 

CORES PARA O QUARTO STYLEFRAME

O final da queda do personagem representa o ins-
tante em que o mesmo escolhe encarar o medo e 
encontrar-se com a ansiedade, mergulhando num 
ambiente relacionado ao seu próprio psicológico 
que deverá possuir uma identidade semelhante à 
de uma floresta onírica, migrando os tons do plano 
de fundo do azul do lugar de solidão e aflição da 
queda para um verde escuro misterioso. A tela se-
guinte congela o momento em que a ansiedade se 
apresenta personificada na máscara, causando ini-
cialmente um susto em potencial (imagem 48) até 
que o protagonista perceba a existência de alguém 
por trás dali (imagem 49).

Como explicitado na etapa de criação do persona-
gem, o garoto por trás da máscara é, na verdade, 
a projeção do protagonista, portanto, seu corpo é 
representado em vermelho. As plantas apresenta-
das em volta do menino foram elaboradas a partir 

do mesmo contorno estreito dos detalhes da más-
cara, já que a sua representação é também pouco 
relevante para a composição se comparado ao en-
contro com a máscara em si. A medida em que a 
existência do garoto é percebida, o plano de fundo 
passa a paulatinamente mudar para os tons mais 
claros referentes ao styleframe seguinte.

IMAGEM 48:  SIMULAÇÃO DO PRIMEIRO MOMENTO 

DO ENCONTRO DO PERSONAGEM COM A MÁSCARA
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IMAGEM 50: STYLEFRAME REFERENTE À ÚLTIMA CENA 

DA ANIMAÇÃO

A tela seguinte foi, indubitavelmente, a mais desa-
fiadora do ponto de vista prático, visto que foi pre-
ciso retratar ambos os personagens em corpo in-
teiro caminhando juntos (imagem 50). Encontrei a 
possibilidade de executar a cena de maneira menos 
complexa através da tática de desenhar os corpos 
sobre fotos encontradas na internet de silhuetas de 
pais e filhos caminhando juntos, entretanto, ainda 
houve bastante dificuldade em seu desenvolvimen-
to.

O plano de fundo desta tela destaca-se por suge-
rir, através de uma tonalidade clara de verde, uma 
sensação positiva oposta às escolhas associadas ao 
fundo do restante da animação. Não houve, em mo-
mento algum, a intenção de representar uma solu-
ção sobrenatural que cessasse o medo e a ansiedade, 
assim, quando elaborei esta tela, tentei evidenciar 
a permanência e a intensidade da ansiedade sen-

do emanada pela máscara, entretanto, desta vez, 
ela não envolve completamente o protagonista; a 
ansiedade ainda passa por ele, mas segue seu fluxo 
natural, sendo expelida da tela, ao menos naquele 
momento. 

IMAGEM 51:  SIMULAÇÃO DA CENA EM QUE O CUBO 

ACABA DE SER FORMADO 

Como conclusão do último momento-chave aqui 
retratado, os personagens começam a se dissipar 
em ruídos, instante este representado sutilmente 
em seus pés de modo semelhante à forma como a 
mão materna desaparece no styleframe associado 
à segunda cena, fazendo com que as partículas se 
unam em um pequeno cubo que se juntará ao cubo 
mágico da primeira cena, ainda incompleto, mas 
com uma descoberta a mais (imagem 51).

Desdobramentos

4.2.5

No início da construção do corpo deste projeto, 
era almejado o desenvolvimento de um plano de 
publicização para a animação, o qual garantiria, de 
certa forma, o maior alcance possível de seu públi-
co. Entretanto, com o amadurecimento da propos-
ta, foi compreendido que, além de não haver dados 
consistentes que limitem o público-alvo, uma vez 
que a síndrome do pânico não se restringe a um 
conjunto de características pré-definidas, a elabo-
ração deste planejamento demandaria um nível de 
pesquisa que excederia os limites de tempo e com-
plexidade requisitados neste projeto.

Ainda que fora de um planejamento profundo e es-
truturado de acordo com as demandas do público, 
tornou-se importante explorar e indicar os possí-
veis desdobramentos da animação aqui proposta. 
Assim, após um mapeamento de possibilidades, 
foram eleitas duas principais aspirações enquanto 
catalisadores da difusão do curta: o festival brasi-
leiro Anima Mundi e o concurso internacional The 
Motion Awards.

O festival Anima Mundi acontece anualmente no 

mês de julho desde 1993 e visa fortalecer o mer-
cado de animação do Brasil com encontros em São 
Paulo e no Rio de Janeiro que já alcançaram mais de 
1 milhão de pessoas, tornando-se assim o segundo 
maior festival de animações do mundo e o maior da 
América Latina. Todo ano são selecionados, em 6 
categorias competitivas e 4 não-competitivas, di-
versas animações de diferentes países que, além de 
exibidas durante o festival nas duas capitais pre-
viamente citadas, participam também da versão 
itinerante do evento, alcançando diferentes regi-
ões do país.

Assim, estima-se que, muito além da comum di-
vulgação digital através do compartilhamento nas 
plataformas Vimeo e Youtube, “A ansiedade e seu 
menino” possa ser exibida nas telas do festival para 
pessoas que já possuem o interesse por animação, 
facilitando assim a conexão de certo público com o 
curta em diferentes partes do Brasil.

Para além disto, é objetivada a participação no 
concurso The Motion Awards organizado pelo 
maior portal do mundo sobre motion design, o 
Motionographer, o que garantiria o compartilha-
mento internacional do curta, tornando também 
possível a competição pela vitória na categoria de 
produção estudantil.

Entretanto, para viabilização de ambas as submis-
sões, será de suma importância a utilização de uma 
trilha sonora desenvolvida especificamente para a 
animação. Assim, é pretendida uma parceria com 
uma produtora de áudio, uma vez que a utilização 
de trilhas disponibilizadas na internet sem um con-
trato de direito sobre elas, ainda que através de 
licenças Creative Commons, tornaria o curta ine-
legível de acordo com os regulamentos. Ademais, 
especificamente para a submissão ao Anima Mundi, 
a animação, enquanto obra brasileira, deverá obri-
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gatoriamente possuir um Certificado de Produto 
Brasileiro emitido pela ANCINE - Agência Nacio-
nal do Cinema para exibição em festivais.

Por fim, para ambos as finalidades, bem como para 
a divulgação do curta através das plataformas de 
distribuição digital de vídeos YouTube e Vimeo, 
será imprescindível a disponibilização de legendas, 

preferencialmente em português, inglês e espanhol, 
para suprir parte das possíveis necessidades do pú-
blico e facilitar o alcance do produto audiovisual à 
pessoas de diferentes nacionalidades.

76
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Este provavelmente foi o projeto mais arriscado 
que já experienciei até então. Não pelas questões 
técnicas, as quais, felizmente pude ser contempla-
do durante estes cinco anos de aprofundamento na 
graduação em Design, mas pela coragem deman-
dada para expor uma condição que me sufocou du-
rante boa parte da minha vida.

Durante os meses de desenvolvimento deste pro-
jeto, vivenciei o obstáculo inesperado de ser para-
lisado pelo pânico novamente, quando me vi pro-
gredir em direção à conclusão de mais uma etapa 
do percurso que me levaria a um novo rumo, o que 
para mim, pareceu tão assustador quanto o medo 
que por pouco não me fez desistir de ingressar na 
graduação em 2012.

Mesmo que tenha afetado significativamente o 
meu planejamento de produção, pude encontrar no 
próprio projeto a chance de me reconectar, com-
preender e aceitar todos os medos que me paralisa-
vam como partes do meu amadurecimento pessoal 
e profissional. Pude, assim, abraçá-los e desenvol-
ver com eles o roteiro da animação. A partir do 
estudo de conceitos do storytelling foi possível ex-
pandir a noção a respeito dos caminhos estruturais 
da narrativa, ampliando também as possibilidades 
de criação do meu roteiro, e assim, concluir uma 
história que não fala apenas de um tópico invisibi-
lizado, como também expressa a minha verdade.

Reconheço agora que a aplicação do questionário 
qualitativo não teve como objetivo apenas desdo-
brar a temática através da visão de outros indivídu-
os sobre o pânico, mas, sobretudo, visou me lem-
brar que eu não estava sozinho nesta caminhada. 
Como já dito durante o projeto, o pânico dispõe 
de formas intensas de nos manter na teia da soli-
dão, entretanto, analisar as respostas coletadas foi 

compreender de forma enfática que sempre ha-
verão diversas formas de encarar e aprender com 
qualquer transtorno, ainda que o pânico tente nos 
direcionar sempre para o medo e a aflição.

Os aprofundamentos teóricos na síndrome do pâ-
nico para além das minhas vivências, tal como as 
pesquisas a respeito do motion design, proporcio-
naram a segurança necessária para que eu me per-
mitisse mergulhar na pré-concepção, explorando 
cada etapa como uma nova possibilidade de abor-
dagem da temática. Tal experiência, aliás, me per-
mitiu experimentar na prática a relevância das eta-
pas metodológicas sugeridas por Shaw (2016) e 
Blazer (2016) e incorporadas por mim no projeto, 
bem como entender a duração requisitada por cada 
momento projetual e o nível de complexidade dos 
desdobramentos de suas execuções, compreensões 
estas que carregarei para meus projetos subsequen-
tes.

Ainda que não se conclua a animação proposta du-
rante o período de vigência deste projeto, o mes-
mo cumpre o seu objetivo enquanto proposição de 
conceito de uma animação autoral sobre a síndro-
me do pânico, facilitando a posterior execução do 
produto audiovisual através dos aprofundamentos 
no contexto abordado e no roteiro já estruturado, 
além do storyboard e dos styleframes que concluem 
a identidade narrativa e visual do curta-metragem.

Muito além de atingir os objetivos pré-estabele-
cidos no início deste, percebo que o projeto aqui 
apresentado retrata, de certa forma, todas as vitó-
rias conquistadas por mim até aqui, simbolizando 
as inúmeras vezes em que superei as crises de pâ-
nico para perseguir a minha vontade de continuar. 
Assim, concluo esta etapa, com um imenso senti-
mento de gratidão e a certeza de que cada escolha 
traduziu quem eu sou.
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Versões descartadas dos styleframes

Apêndice A



84 85



86 87

Respostas do questionário

Apêndice B

As respostas não podem ser editadas

Síndrome do Pânico

Olá! Este questionário faz parte do processo de desenvolvimento de uma animação relacionada à realidade das 
pessoas que vivenciam a síndrome do pânico.

Este projeto de animação é o TCC do curso de Design da Universidade do Estado da Bahia e sua contribuição 
será valiosa!

29

13

Não conseguir car sozinha 

Tomar medicamentos, sair, car sozinha

Não 

Qual é a sua idade? *

Você lembra qual era a sua idade quando você vivenciou a primeira crise
de pânico? Como e quando foi? *

O que muda no seu cotidiano com você mesmo e com os que o cercam
a partir da presença da síndrome do pânico? *

Quais as questões (problemas, desaos) mais frequentes que aparecem
por conta desse transtorno? *

Há algo de bom e de valioso que você aprendeu em sua vivência com a
síndrome? Caso sua resposta seja positiva, o que e por quê? *
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Sensação de morte iminente

Medo

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Como você descreveria uma crise de pânico vivenciada por você? *
Está liberado se referir a imagens, sons, cores, ou vídeos, viu? Sinta-se a vontade! :)

O que lhe vem à mente quando você lembra das suas crises de pânico? *

Caso você tenha interesse em ver a animação ao nal do projeto, deixe
seu e-mail nesta questão para recebe-la! (Opcional)
E muito obrigado! <3

 Formulários

As respostas não podem ser editadas

Síndrome do Pânico

Olá! Este questionário faz parte do processo de desenvolvimento de uma animação relacionada à realidade das 
pessoas que vivenciam a síndrome do pânico.

Este projeto de animação é o TCC do curso de Design da Universidade do Estado da Bahia e sua contribuição 
será valiosa!

16

14

Me sinto como se nao fosse igual as outras pessoas

Desrealizaçao, dores na regiao do estomago/garganta, tontura

Nao, ainda nao

Qual é a sua idade? *

Você lembra qual era a sua idade quando você vivenciou a primeira crise
de pânico? Como e quando foi? *

O que muda no seu cotidiano com você mesmo e com os que o cercam
a partir da presença da síndrome do pânico? *

Quais as questões (problemas, desaos) mais frequentes que aparecem
por conta desse transtorno? *

Há algo de bom e de valioso que você aprendeu em sua vivência com a
síndrome? Caso sua resposta seja positiva, o que e por quê? *
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Horrivel, pior coisa que ja vivenciei

Medo

andreina.rocha@hotmail.com

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Como você descreveria uma crise de pânico vivenciada por você? *
Está liberado se referir a imagens, sons, cores, ou vídeos, viu? Sinta-se a vontade! :)

O que lhe vem à mente quando você lembra das suas crises de pânico? *

Caso você tenha interesse em ver a animação ao nal do projeto, deixe
seu e-mail nesta questão para recebe-la! (Opcional)
E muito obrigado! <3

 Formulários

As respostas não podem ser editadas

Síndrome do Pânico

Olá! Este questionário faz parte do processo de desenvolvimento de uma animação relacionada à realidade das 
pessoas que vivenciam a síndrome do pânico.

Este projeto de animação é o TCC do curso de Design da Universidade do Estado da Bahia e sua contribuição 
será valiosa!

25

19 anos. Acho que antes de dormir cheguei a me sentir estranho, coração acelerando. 

Levantei e bebi um pouco de água e forcei um sono até conseguir dormir e passar aquilo. 

Mas dias depois, por uma questão boba, fui a casa da minha ex (que naquela época era 

namorada) mas esqueci a aliança de compromisso em casa. Chegando lá, avisei-a e até aí 

tudo bem. Ela foi tomar um banho e quei aguardando-a na sala, mas neste momento 

pensativo, quei mentalizando esta aliança em casa, que a distância era um pouco longe 

para ir pegar. Nisso comecei a me sentir estranho de novo, achando que ia morrer com a 

ansiedade que tive naquele momento. Comecei a tentar de tudo para sair daquilo, correr, 

pedalar e nada passava e nem minha ex entendia o que estava acontecendo. Nisso ela 

ligou para a mãe que é psicóloga e pediu pra que eu tomasse um calmante natural que 

tinha em casa. Tomei um banho e deitei no sofá com um ventilador na cara. Nisso aos 

poucos fui me sentindo mais calmo e depois disso, fui pra casa mais aliviado e sem 

entender o porquê daquilo ter acontecido comigo Até que alguns dias depois fui ao médico 

e ele me disse que tive uma crise de ansiedade.

Qual é a sua idade? *

Você lembra qual era a sua idade quando você vivenciou a primeira crise
de pânico? Como e quando foi? *
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Muda que, antes eu era uma pessoa que viajava, gostava de sair. Me divertia mais. Antes 

quando aparecia uma viagem, era uma sensação extremamente agradável. Hoje se eu 

penso em ir num lugar muito longe, é uma sensação de desconforto. O medo é de me sentir 

longe da minha casa, que é minha zona de conforto. Então não tenho os mesmo amigos de 

antes, na verdade nem amigos tenho direito mais, sei que alguns posso ir visitá-los.

O maior desao é de não poder ir muito longe. Por exemplo, tenho que procurar trabalho 

perto. Mas com esta crise no estado do RJ, as coisas complica mainda mais.

Bom mesmo não tem, mas acredito que tenho mais percepção das coisas em minha volta, 

o cérebro posso dizer que me faz questionar mais, então isso posso dizer que é ao mesmo 

tempo bom e ruim. Ser mais compreensível com as pessoas, colocar mais ênfase em tudo 

em sua volta. 

A mais clássica: você dentro de um avião e ele caindo. Ou seja, o desespero acredito que é 

bem semelhante.

Desconforto, medo e entre coisas coisas assim. Mas também lembro que luto até hoje, que 

superei muitas barreiras deste mal. Hoje tenho uma vida melhor do que no início. Consigo 

compreender mais facilmente este problema.

O que muda no seu cotidiano com você mesmo e com os que o cercam
a partir da presença da síndrome do pânico? *

Quais as questões (problemas, desaos) mais frequentes que aparecem
por conta desse transtorno? *

Há algo de bom e de valioso que você aprendeu em sua vivência com a
síndrome? Caso sua resposta seja positiva, o que e por quê? *

Como você descreveria uma crise de pânico vivenciada por você? *
Está liberado se referir a imagens, sons, cores, ou vídeos, viu? Sinta-se a vontade! :)

O que lhe vem à mente quando você lembra das suas crises de pânico? *

As respostas não podem ser editadas

Síndrome do Pânico

Olá! Este questionário faz parte do processo de desenvolvimento de uma animação relacionada à realidade das 
pessoas que vivenciam a síndrome do pânico.

Este projeto de animação é o TCC do curso de Design da Universidade do Estado da Bahia e sua contribuição 
será valiosa!

26

Eu tinha 23 anos qnd tive a primeira crise.  Eu estava na escola em meio a uma prova de 

matemática. Pedi ao professor para ir no bamheiro e ele deixou . Fui correndo pra diretoria 

e chorei muito sem saber o que estava acontecendo comigo.  Eu tava muito nervosa,  

tontura , coração acelerado , um calor e um frio dentro de mim ao mesmo tempo parecia 

que eu ia morrer naquela hora.

Bom o que muda no meu cotidiano é que eu sou uma pessoa insegura,  eu parei  de estudar 

, eu não saio mais sozinha de jeito nenhum. Eu tenho crises frequentemente . Eu sou uma 

pessoa muito irritada , nervosa,  estressada,  chorona e tenho muita diculdade em me 

concentrar em algo.

Para mim o mais desaador é sair sozinha.  Só de eu pensar nisso eu já tenho crise.  Eu 

tenho muito medo de sair sozinha e desmaiar por aí.  Eu tenho muita tontura como se eu 

fosse cair .

Qual é a sua idade? *

Você lembra qual era a sua idade quando você vivenciou a primeira crise
de pânico? Como e quando foi? *

O que muda no seu cotidiano com você mesmo e com os que o cercam
a partir da presença da síndrome do pânico? *

Quais as questões (problemas, desaos) mais frequentes que aparecem
por conta desse transtorno? *
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Nada de bom. Minha vida acabou eu sou totalmente dependente dos outros. :(

Muita tontura , falta de ar , uma pressão horrível na cabeça,  como se eu estivessedando 

meus uúltimos suspiros.  Como se eu fosse morrer e minha vontade é de sair correndo dali 

daquele lugar. É a pior sensação da minha vida. 

Me vem medo. Muito medo! Eu respiro fundo,  tento esquecer,  procuro conversar com 

alguém. 

hiasmimhiany@gmail.com

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Há algo de bom e de valioso que você aprendeu em sua vivência com a
síndrome? Caso sua resposta seja positiva, o que e por quê? *

Como você descreveria uma crise de pânico vivenciada por você? *
Está liberado se referir a imagens, sons, cores, ou vídeos, viu? Sinta-se a vontade! :)

O que lhe vem à mente quando você lembra das suas crises de pânico? *

Caso você tenha interesse em ver a animação ao nal do projeto, deixe
seu e-mail nesta questão para recebe-la! (Opcional)
E muito obrigado! <3

 Formulários

As respostas não podem ser editadas

Síndrome do Pânico

Olá! Este questionário faz parte do processo de desenvolvimento de uma animação relacionada à realidade das 
pessoas que vivenciam a síndrome do pânico.

Este projeto de animação é o TCC do curso de Design da Universidade do Estado da Bahia e sua contribuição 
será valiosa!

28 

Primeiros episódios aos 11 anos, não lembro de, nesta época, ter tido uma crise aguda 

como as que vivi anos depois, mas, em determinadas situações, já começava a sentir 

palpitações, sudorese, falta de ar, medo de morte, medo de car sozinho, etc. Aos 18, voltei 

a ter os sintomas, com crises mais fortes. Aos 22, última vez que vivi o pânico, as crises 

eram assustadoras. 

Hoje em dia, pouca coisa, mas durante a fase mais aguda, saía de casa só quando era 

muito necessário (ir à terapia, consultas com médicos, etc.). Cheguei a car um mês sem 

trabalhar, quando ouvia o barulho da rua tinha crises. As pessoas ao meu redor, 

principalmente minha irmã, cavam preocupadas, e eu comecei a depender delas pra me 

deslocar pelos lugares.

Qual é a sua idade? *

Você lembra qual era a sua idade quando você vivenciou a primeira crise
de pânico? Como e quando foi? *

O que muda no seu cotidiano com você mesmo e com os que o cercam
a partir da presença da síndrome do pânico? *

A principal questão na síndrome é conseguir estabelecer um diálogo interno seguro. Você 

precisa se ver maior do que os sintomas e conseguir convencer o seu corpo e a sua mente 

de que você tem o controle do que sente e, consequentemente, do que vive. O pânico tem 

um lado muito positivo, você consegue extrair dele lições de auto-controle, amor-próprio, 

zelo, além de identicar e expandir os seus limites de autonomia emocional. 

Claro que sim. Muita coisa, acho que hoje eu consigo extrair mais lições positivas do 

pânico do que lembrar de episódios negativos. Como falei no tópico de cima, a minha 

capacidade de "auto-gestão emocional" expandiu bastante. Também houve um tempo em 

que eu me sentia muito culpado e impotente por estar vivendo uma doença que não tinha 

uma origem física clara, principalmente diante das outras pessoas. Era como se eu tivesse 

provocando aquilo sem motivo, na vista dos outros. Fui trabalhando 

buyslumberpartyonitunes essa culpa gradativamente, parei de me preocupar com as 

pessoas que não entendiam o que eu sentia e falava, e reconheci que, da mesma forma que 

conseguia expandir em alguns momentos, precisava, também, reconhecer os meus limites 

e não forçar situações que provocavam crises só para parecer bem para os outros. Acho 

que o pânico me fez ter mais zelo e amor por mim mesmo.

Quais as questões (problemas, desaos) mais frequentes que aparecem
por conta desse transtorno? *

Há algo de bom e de valioso que você aprendeu em sua vivência com a
síndrome? Caso sua resposta seja positiva, o que e por quê? *
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A principal questão na síndrome é conseguir estabelecer um diálogo interno seguro. Você 

precisa se ver maior do que os sintomas e conseguir convencer o seu corpo e a sua mente 

de que você tem o controle do que sente e, consequentemente, do que vive. O pânico tem 

um lado muito positivo, você consegue extrair dele lições de auto-controle, amor-próprio, 

zelo, além de identicar e expandir os seus limites de autonomia emocional. 

Claro que sim. Muita coisa, acho que hoje eu consigo extrair mais lições positivas do 

pânico do que lembrar de episódios negativos. Como falei no tópico de cima, a minha 

capacidade de "auto-gestão emocional" expandiu bastante. Também houve um tempo em 

que eu me sentia muito culpado e impotente por estar vivendo uma doença que não tinha 

uma origem física clara, principalmente diante das outras pessoas. Era como se eu tivesse 

provocando aquilo sem motivo, na vista dos outros. Fui trabalhando 

buyslumberpartyonitunes essa culpa gradativamente, parei de me preocupar com as 

pessoas que não entendiam o que eu sentia e falava, e reconheci que, da mesma forma que 

conseguia expandir em alguns momentos, precisava, também, reconhecer os meus limites 

e não forçar situações que provocavam crises só para parecer bem para os outros. Acho 

que o pânico me fez ter mais zelo e amor por mim mesmo.

Quais as questões (problemas, desaos) mais frequentes que aparecem
por conta desse transtorno? *

Há algo de bom e de valioso que você aprendeu em sua vivência com a
síndrome? Caso sua resposta seja positiva, o que e por quê? *

No meu caso é como se eu casse, inicialmente, mais atento aos sinais do meu corpo, com 

uma desconança de que tudo poderia estar errado e terminar mal. Por exemplo, quando 

eu sinto que uma crise está pra começar, meus batimentos parecem car audíveis, também 

começo a duvidar do meu equilíbrio e, estranhamente, a minha visão perde um pouco de 

abertura, o ângulo visível ca mais restrito. A partir daí ou eu mudo a corrente de 

pensamentos, mais fácil ultimamente, ou eu mergulho num ciclo de perda de controle total: 

me sinto mais agitado, meu coração começa a, de fato, bater mais rápido, minha respiração 

ca curta e rápida, uma sensação de distanciamento (muito estranha) do "corpo" com o 

"espírito" se instala (como se eu tivesse num jogo de primeira pessoa e mudasse o ângulo 

de visão para o personagem), formigamento nas mãos e uma clara sensação de morte. 

Costuma durar uns 10 minutos, mas o tempo parece que ca dilatado e a crise dura uma 

eternidade. Depois dela, mesmo sem tomar ansiolítico, eu sinto muito sono. Descobri que o 

que funciona pra passar as minhas crises é car do lado de alguém próximo (minha irmã 

ou namorado) e passear de carro.

A sala de emergência do hospital em que eu passei a noite na minha pior crise (quando 

tinha 22 anos).

ruhan.moreira@gmail.com

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Como você descreveria uma crise de pânico vivenciada por você? *
Está liberado se referir a imagens, sons, cores, ou vídeos, viu? Sinta-se a vontade! :)

O que lhe vem à mente quando você lembra das suas crises de pânico? *

Caso você tenha interesse em ver a animação ao nal do projeto, deixe
seu e-mail nesta questão para recebe-la! (Opcional)
E muito obrigado! <3

 Formulários

No meu caso é como se eu casse, inicialmente, mais atento aos sinais do meu corpo, com 

uma desconança de que tudo poderia estar errado e terminar mal. Por exemplo, quando 

eu sinto que uma crise está pra começar, meus batimentos parecem car audíveis, também 

começo a duvidar do meu equilíbrio e, estranhamente, a minha visão perde um pouco de 

abertura, o ângulo visível ca mais restrito. A partir daí ou eu mudo a corrente de 

pensamentos, mais fácil ultimamente, ou eu mergulho num ciclo de perda de controle total: 

me sinto mais agitado, meu coração começa a, de fato, bater mais rápido, minha respiração 

ca curta e rápida, uma sensação de distanciamento (muito estranha) do "corpo" com o 

"espírito" se instala (como se eu tivesse num jogo de primeira pessoa e mudasse o ângulo 

de visão para o personagem), formigamento nas mãos e uma clara sensação de morte. 

Costuma durar uns 10 minutos, mas o tempo parece que ca dilatado e a crise dura uma 

eternidade. Depois dela, mesmo sem tomar ansiolítico, eu sinto muito sono. Descobri que o 

que funciona pra passar as minhas crises é car do lado de alguém próximo (minha irmã 

ou namorado) e passear de carro.

A sala de emergência do hospital em que eu passei a noite na minha pior crise (quando 

tinha 22 anos).

ruhan.moreira@gmail.com

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Como você descreveria uma crise de pânico vivenciada por você? *
Está liberado se referir a imagens, sons, cores, ou vídeos, viu? Sinta-se a vontade! :)

O que lhe vem à mente quando você lembra das suas crises de pânico? *

Caso você tenha interesse em ver a animação ao nal do projeto, deixe
seu e-mail nesta questão para recebe-la! (Opcional)
E muito obrigado! <3

 Formulários

As respostas não podem ser editadas

Síndrome do Pânico

Olá! Este questionário faz parte do processo de desenvolvimento de uma animação relacionada à realidade das 
pessoas que vivenciam a síndrome do pânico.

Este projeto de animação é o TCC do curso de Design da Universidade do Estado da Bahia e sua contribuição 
será valiosa!

40

40

Tudo muda.

Meso da morte

Nao

Qual é a sua idade? *

Você lembra qual era a sua idade quando você vivenciou a primeira crise
de pânico? Como e quando foi? *

O que muda no seu cotidiano com você mesmo e com os que o cercam
a partir da presença da síndrome do pânico? *

Quais as questões (problemas, desaos) mais frequentes que aparecem
por conta desse transtorno? *

Há algo de bom e de valioso que você aprendeu em sua vivência com a
síndrome? Caso sua resposta seja positiva, o que e por quê? *
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Parece vou morrer 

Medo 

asaleiabattistelli@hotmail 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Como você descreveria uma crise de pânico vivenciada por você? *
Está liberado se referir a imagens, sons, cores, ou vídeos, viu? Sinta-se a vontade! :)

O que lhe vem à mente quando você lembra das suas crises de pânico? *

Caso você tenha interesse em ver a animação ao nal do projeto, deixe
seu e-mail nesta questão para recebe-la! (Opcional)
E muito obrigado! <3

 Formulários

As respostas não podem ser editadas

Síndrome do Pânico

Olá! Este questionário faz parte do processo de desenvolvimento de uma animação relacionada à realidade das 
pessoas que vivenciam a síndrome do pânico.

Este projeto de animação é o TCC do curso de Design da Universidade do Estado da Bahia e sua contribuição 
será valiosa!

36

31

Meu cotidiano mudou td pois não consigo car sozinha e a maioria das pessoas k me 

cercam nao intende  

Discussão na minha presença acaba comigo dai os sintomas aparecem com frequência

Aprendi a valorizar mais a familia aprendi a valoriza quem me valoriza pq na hora k eu 

prescisei só algumas pessoas k eu pude contar

Qual é a sua idade? *

Você lembra qual era a sua idade quando você vivenciou a primeira crise
de pânico? Como e quando foi? *

O que muda no seu cotidiano com você mesmo e com os que o cercam
a partir da presença da síndrome do pânico? *

Quais as questões (problemas, desaos) mais frequentes que aparecem
por conta desse transtorno? *

Há algo de bom e de valioso que você aprendeu em sua vivência com a
síndrome? Caso sua resposta seja positiva, o que e por quê? *
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Pra mim a crise do panico parece a hora da morte parece k e o nal da minha vida primeiro 

pensamento vou morrer vou infarta meus pulmão vai parar de funcionar horrivel simplis 

assim horrivel

Meu deus me ajuda qualquer hora dessa eu morro msm de pânico

clery199@gmail.com

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Como você descreveria uma crise de pânico vivenciada por você? *
Está liberado se referir a imagens, sons, cores, ou vídeos, viu? Sinta-se a vontade! :)

O que lhe vem à mente quando você lembra das suas crises de pânico? *

Caso você tenha interesse em ver a animação ao nal do projeto, deixe
seu e-mail nesta questão para recebe-la! (Opcional)
E muito obrigado! <3

 Formulários

As respostas não podem ser editadas

Síndrome do Pânico

Olá! Este questionário faz parte do processo de desenvolvimento de uma animação relacionada à realidade das 
pessoas que vivenciam a síndrome do pânico.

Este projeto de animação é o TCC do curso de Design da Universidade do Estado da Bahia e sua contribuição 
será valiosa!

31 anos

Não lembro

Ninguém entende

Sair de casa, trabalhar, levantar da cama...

Nenhuma

Qual é a sua idade? *

Você lembra qual era a sua idade quando você vivenciou a primeira crise
de pânico? Como e quando foi? *

O que muda no seu cotidiano com você mesmo e com os que o cercam
a partir da presença da síndrome do pânico? *

Quais as questões (problemas, desaos) mais frequentes que aparecem
por conta desse transtorno? *

Há algo de bom e de valioso que você aprendeu em sua vivência com a
síndrome? Caso sua resposta seja positiva, o que e por quê? *
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N tenho crises, tds os dias nao estou bem.

Morrer

Raquel_viana_alves@hotmail.com

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Como você descreveria uma crise de pânico vivenciada por você? *
Está liberado se referir a imagens, sons, cores, ou vídeos, viu? Sinta-se a vontade! :)

O que lhe vem à mente quando você lembra das suas crises de pânico? *

Caso você tenha interesse em ver a animação ao nal do projeto, deixe
seu e-mail nesta questão para recebe-la! (Opcional)
E muito obrigado! <3

 Formulários

As respostas não podem ser editadas

Síndrome do Pânico

Olá! Este questionário faz parte do processo de desenvolvimento de uma animação relacionada à realidade das 
pessoas que vivenciam a síndrome do pânico.

Este projeto de animação é o TCC do curso de Design da Universidade do Estado da Bahia e sua contribuição 
será valiosa!

23

19

Tudo ... não sei mais oque e é ser feliz

Não consigo mas trabalhar só quero ca dentro de casa

A saúde... porque faço exames sempre pra saber se tenho algo e isso acho um pouco 

positivo porque camos mais atento a saude

Qual é a sua idade? *

Você lembra qual era a sua idade quando você vivenciou a primeira crise
de pânico? Como e quando foi? *

O que muda no seu cotidiano com você mesmo e com os que o cercam
a partir da presença da síndrome do pânico? *

Quais as questões (problemas, desaos) mais frequentes que aparecem
por conta desse transtorno? *

Há algo de bom e de valioso que você aprendeu em sua vivência com a
síndrome? Caso sua resposta seja positiva, o que e por quê? *
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Sensação de morte por infarto ou um Abc e muito aterrorizante

Desespero

natashavilar15@gmail.com

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Como você descreveria uma crise de pânico vivenciada por você? *
Está liberado se referir a imagens, sons, cores, ou vídeos, viu? Sinta-se a vontade! :)

O que lhe vem à mente quando você lembra das suas crises de pânico? *

Caso você tenha interesse em ver a animação ao nal do projeto, deixe
seu e-mail nesta questão para recebe-la! (Opcional)
E muito obrigado! <3

 Formulários

As respostas não podem ser editadas

Síndrome do Pânico

Olá! Este questionário faz parte do processo de desenvolvimento de uma animação relacionada à realidade das 
pessoas que vivenciam a síndrome do pânico.

Este projeto de animação é o TCC do curso de Design da Universidade do Estado da Bahia e sua contribuição 
será valiosa!

30

21

Insegurança 

Me controlar com relação aos sintomas e na hora das crises 

A ter disciplina. Manter o controle das medicações me mostrou que não posso deixar de 

tomar por conta própria.

Qual é a sua idade? *

Você lembra qual era a sua idade quando você vivenciou a primeira crise
de pânico? Como e quando foi? *

O que muda no seu cotidiano com você mesmo e com os que o cercam
a partir da presença da síndrome do pânico? *

Quais as questões (problemas, desaos) mais frequentes que aparecem
por conta desse transtorno? *

Há algo de bom e de valioso que você aprendeu em sua vivência com a
síndrome? Caso sua resposta seja positiva, o que e por quê? *
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Medo suor aceleração visão ruim corpo esquenta . Horrível seria a palavra certa 

Que não quero passar por isso de novo 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Como você descreveria uma crise de pânico vivenciada por você? *
Está liberado se referir a imagens, sons, cores, ou vídeos, viu? Sinta-se a vontade! :)

O que lhe vem à mente quando você lembra das suas crises de pânico? *

Caso você tenha interesse em ver a animação ao nal do projeto, deixe
seu e-mail nesta questão para recebe-la! (Opcional)
E muito obrigado! <3

 Formulários

As respostas não podem ser editadas

Síndrome do Pânico

Olá! Este questionário faz parte do processo de desenvolvimento de uma animação relacionada à realidade das 
pessoas que vivenciam a síndrome do pânico.

Este projeto de animação é o TCC do curso de Design da Universidade do Estado da Bahia e sua contribuição 
será valiosa!

29

28 anos foi um dia q estava saindo do serviço e começou uma chuva muito forte com 

relâmpago e trovões eu estava de baixo de um toldo esperando a chuva passar daq um 

pouco n estava estava conseguindo sai do lugar parecia q minha barriga estava 

anestesiada meu corpo começou a formiga meu coração acelerar minha garganta tinha 

dado um no acabei me jogando na frente de um carro e o rapaz do carro me ajudou e me 

levou p o hospital quando eu cheguei la meus batimentos cardiaco estava bm minha 

pressão ótima sem diabetes sem nada o clinico me mandou p a psiquiatria e o médico 

falou q eu n tinha nada o q eu tive foi um sindrome do panico acompanhado de uma 

depressão dela p ca n fui mais a mesma 

Eu n posso saber q alguém morreu ou de alguem q está doente sinto todos os sintomas q a 

pessoa esta sentindo n posso ca triste n gosto q ninguém me trata mal ou fala alto 

comigo q eu co mal 

Qual é a sua idade? *

Você lembra qual era a sua idade quando você vivenciou a primeira crise
de pânico? Como e quando foi? *

O que muda no seu cotidiano com você mesmo e com os que o cercam
a partir da presença da síndrome do pânico? *
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Os meus desaos é quando penso q posso ca algum dias sem medicamentos e acabo 

depois de 3 4 dias ruim e tenho q volta tudo de novo aos medicamentos 

A credita mais em deus acho q minha fé poderia ser pequena não sei atraves desse 

poblema acabei indo nas direção da casa de deus.

A tudo começa cm uma dor forte no peito o coração acelerando parece q esta na garganta , 

dor de barriga com colicas dierreia vontade de vomitar tontura chorar bastante dor no 

corpo as vezes parece q chora dar uma aliviada medo de morrer calafrios tremor no corpo 

tudo isso sente os nervos da perna tremer 

Medo de morrer ou perde meus lhos 

Karenaraujo@gmail.com

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Quais as questões (problemas, desaos) mais frequentes que aparecem
por conta desse transtorno? *

Há algo de bom e de valioso que você aprendeu em sua vivência com a
síndrome? Caso sua resposta seja positiva, o que e por quê? *

Como você descreveria uma crise de pânico vivenciada por você? *
Está liberado se referir a imagens, sons, cores, ou vídeos, viu? Sinta-se a vontade! :)

O que lhe vem à mente quando você lembra das suas crises de pânico? *

Caso você tenha interesse em ver a animação ao nal do projeto, deixe
seu e-mail nesta questão para recebe-la! (Opcional)
E muito obrigado! <3

 Formulários

As respostas não podem ser editadas

Síndrome do Pânico

Olá! Este questionário faz parte do processo de desenvolvimento de uma animação relacionada à realidade das 
pessoas que vivenciam a síndrome do pânico.

Este projeto de animação é o TCC do curso de Design da Universidade do Estado da Bahia e sua contribuição 
será valiosa!

21

Tinha terror noturno desde criança mas sindrome do pânico mesmo a primeira vez foi com 

uns 16 anos. Foi do nada e foi horrivel. Fiquei 3 diad inteiros sem comer nada e passando 

mto mal achando que iria morrer.

Muda tudo pois co com medo constantemente. Tenho medo dos meus pensamentos.

não consigo me focar nos estudos, desesperança e medo de que isso nunca acabe.

aprendi que não estou sozinha

Qual é a sua idade? *

Você lembra qual era a sua idade quando você vivenciou a primeira crise
de pânico? Como e quando foi? *

O que muda no seu cotidiano com você mesmo e com os que o cercam
a partir da presença da síndrome do pânico? *

Quais as questões (problemas, desaos) mais frequentes que aparecem
por conta desse transtorno? *

Há algo de bom e de valioso que você aprendeu em sua vivência com a
síndrome? Caso sua resposta seja positiva, o que e por quê? *
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pensamentos negativos (muitos), medo de morrer, medo de um dia querer me matar, medo 

de desmaiar, passar mal. Coraçao acelerado, enjoo, sentimento de que estou fora da 

realidade, diculdadd de respirar, muitos tremores e musculatura rígida, choro, medo de 

car louca.

medo de que nunca acabe. 

medcapra@hotmail.com

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Como você descreveria uma crise de pânico vivenciada por você? *
Está liberado se referir a imagens, sons, cores, ou vídeos, viu? Sinta-se a vontade! :)

O que lhe vem à mente quando você lembra das suas crises de pânico? *

Caso você tenha interesse em ver a animação ao nal do projeto, deixe
seu e-mail nesta questão para recebe-la! (Opcional)
E muito obrigado! <3

 Formulários
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