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ROTEIRO
MATER DEI – FILME SEU CORPO FALA

SINOPSE DO FILME
Animação com técnicas de colagem que mostram imagens do corpo humano, alternando reações orgânicas e exames 
diagnósticos computadorizados. A edição envolve o uso de fotos, trechos de vídeos, ilustrações, efeitos de lettering e 
texturas sobre as imagens. A partir de cortes rápidos e/ou zoom-in da câmara (fazendo o link com a próxima imagem 
numa sensação de “uma imagem dentro da outra”), as cenas seguem o ritmo crescente da trilha, com efeitos de sound 
design para realçar o impacto de cada sintoma/reação do corpo. 

LOC: 
Seu corpo fala... E a gente entende tudo o que ele tem a dizer. 

LETTERING: 

Exames com diagnóstico médico do Mater Dei 

CENAS
Super close do olho. Pupila se dilata. Interferências tecnológicas.

(filme+animação)

LOC: 
Seu corpo fala... E não há nada que ele diga que a gente não escute, 
interprete e conjugue.

LETTERING: 
Agendamento fácil, resultados on-line    

CENAS
Uma gota de suor escorre pelo rosto, conexões mapeam o rosto e 

composição química do suor são mostradas.

(foto+animação)

LOC:  

Todo amor, toda lágrima…

CENAS

Coração representado pulsando a frente de uma grade de impressão 

de eletrocardiograma, textura de carta ao fundo.

(foto+animação)

LOC: 

Todo riso, todo estresse…

CENAS 

Tomografia (ou reconstrução 3D) dos ossos.

(filme materdei) 



ROTEIRO
MATER DEI – FILME SEU CORPO FALA

SINOPSE DO FILME
Animação com técnicas de colagem que mostram imagens do corpo humano, alternando reações orgânicas e exames 
diagnósticos computadorizados. A edição envolve o uso de fotos, trechos de vídeos, ilustrações, efeitos de lettering e 
texturas sobre as imagens. A partir de cortes rápidos e/ou zoom-in da câmara (fazendo o link com a próxima imagem 
numa sensação de “uma imagem dentro da outra”), as cenas seguem o ritmo crescente da trilha, com efeitos de sound 
design para realçar o impacto de cada sintoma/reação do corpo. 

LOC: 

Toda dor e toda paz.

CENAS

Prática de meditação/ioga com intervenções gráficas , 

demonstrando o controle da dor e da paz.

(foto+animação)

LOC: 

Seu corpo fala... E conta a história de um universo particular.

LETTERING: 

Tecnologia de última geração 

CENAS:

Sinapses cerebrais e em cada pulso mostra-se  alguma lembrança.

(foto+animação)

LOC: 

Do princípio da existência à evolução da vida.

CENAS

Espermatozóide fecundando óvulo, conectando com o Big Bang e 

um zoom em um DNA.

(foto+animação)

LOC: 

Mater Dei. Medicina diagnóstica para você ficar bem. 

LETTERING: 

Genética | Oncologia | Reprodução humana | E muito mais   

CENAS

Mãos do médico confortam as do paciente. 

(filme)

 (logo Mater Dei + site) 



CONCEPÇÃO GERAL
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VISÃO DO DIRETO

     A ideia geral do filme é criarmos uma narrativa visual de maneira lírica e subjetiva, que fale da tecnologia do 
Mater Dei para ler e compreender a linguagem do corpo, estabelecendo uma relação de compreensão não só 
biológica mais humanista do ser humano. 
    Para isso usaremos técnicas mista de composição de imagens para criação de movimento em fotos still com 
parallax e footages de banco de imagem, ambas com interferências gráficas.
     Os grafismo que permearão toda a narrativa, trarão elementos visuais que reforçam o conceito de 
tecnologia, compostos por strokes, linhas, formas geométricas e wireframes, com cores, brilho e textura, 
animados fazem alusão ao ambiente digital tecnológico. Sua concepção é uma analogia aos antigos diagramas 
litográficos de livros e manuscritos de anatomia, biologia, medicina, alquimia e construção, reinterpretado para 
um ambiente futurístico. A estética dos grafismos, suas formas e cores, serão o ponto de conexão entre a cenas 
do filme.
     Afim de desenvolver uma unidade estética criaremos um efeito ótico como se o filme estivesse sendo visto 
por uma lente que destorce as margens da imagem e uma espécie de vignette com desfoque e aberração 
cromática nas bordas.



MONSTRO



VISÃO DO DIRETO
COMPOSIÇÃO, GRAFISMOS E LAYOUTS
Uma vez construindo o filme com os footages e a imagens compostas em parallax a idéia é cria intervenções gráficas que 
componham os layouts de cada cena, enriquecendo de detalhes, mas mantendo uma estética clean e sofisticada. A composição será 
feita por linhas e elementos, números e caracteres, texturas de fundo, partículas, etc, de forma tridimensional para valorizar a 
profundidade da cena. 



VISÃO DO DIRETO
COMPOSIÇÃO, GRAFISMOS E LAYOUTS



VISÃO DO DIRETO
COMPOSIÇÃO, GRAFISMOS E LAYOUTS



VISÃO DO DIRETO
COMPOSIÇÃO, GRAFISMOS E LAYOUTS



VISÃO DO DIRETO
GRAFISMOS - REFERÊNCIAS & INSPIRAÇÕES IMAGÉTICAS
O filme fala sobre a capacidade do corpo falar de múltiplas maneiras. Por toda a histórias da humanidade o homem tentou 
compreender o universo ao seu redor e o seu próprio universo interior, seja biológico ou subjetivo. A ideia dos grafismos que irão 
interagir com todas as cenas do filme é criar uma alusão a antigas diagramas litográficos de estudos de anatomia, alquimia, astrologia, 
biologia, medicina e mecânicos, representados por uma releitura tecnológica e futurística. Linhas, tracejados, formas geométricas, 
números e caracteres são imagens recorrentes nesses diagramas.



VISÃO DO DIRETO
GRAFISMOS - RELEITURA FUTURÍSTICA



VISÃO DO DIRETO
LINHAS & STROKES
A ideia é trabalharmos com linhas finas e combinar os elementos com espessuras distintas. Além disso é interessante criarmos um 
unidade de formação dessas linhas, que surjam de um elemento orgânico, como se fosse um "queimado digital" e a linha tenha um 
degrade de cor e brilho como se ela fosse resultado de algum tipo de energia. Também vamos compor os grafismos com cores 
diferentes. Em alguns momentos as linhas terão comportamento curvo e vetoriais e não serão retas. 



VISÃO DO DIRETO

LINHAS & STROKES ORGÂNICOS
Além da linhas geométricas teremos composições que terão linhas orgânicas mantendo as mesmas características de animação e 
cor.



VISÃO DO DIRETO
WIREFRAMES FORMAS GEOMÉTRICAS
Complementando as composições das linhas teremos elementos em wireframe e formas geométricas. 



VISÃO DO DIRETO
PARTICULAS
Compondo o ambiente tanto das footages quanto das “parallax” teremos elementos que darão textura e profundidade as cenas, 
serão partículas orgânicas, grafismos, luzes e texturas de fundo.



VISÃO DO DIRETO
Luz e Flare
Interferência óticas de luz na cena. 



VISÃO DO DIRETO
Texturas e BackGround
Em algumas cenas usaremos grids e elementos para compor o fundo texturizado com elementos high teco e de HUD.



VISÃO DO DIRETO
ABERRAÇÃO CROMÁTICA E BORDA DESCOCADA

sem anomalia com anomalia
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CONCEPT
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VISÃO DO DIRETO
REFERÊNCIAS - ANIMAÇÃO LINHAS E STROKES - CORES E TEXTURAS



VISÃO DO DIRETO
REFERÊNCIAS - ANIMAÇÃO LINHAS E STROKES - CORES E TEXTURAS



VISÃO DO DIRETO
REFERÊNCIAS - IDÉIA GERAL



VISÃO DO DIRETO
REFERÊNCIAS - INTEGRAÇÃO GRAFISMO / CENAS



VISÃO DO DIRETO
REFERÊNCIAS - ANIMAÇÃO ELEMENTOS
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REFERÊNCIAS - ANIMAÇÃO ELEMENTOS



VISÃO DO DIRETO
REFERÊNCIAS - ANIMAÇÃO ELEMENTOS



VISÃO DO DIRETO
REFERÊNCIAS - GRIDES E BACKGROUNDS



VISÃO DO DIRETO
REFERÊNCIAS - PARTICULAS



VISÃO DO DIRETO
REFERÊNCIAS - PARALLAX



VISÃO DO DIRETO
TRILHA SONORA PARA AS HORAS DE TRABALHO :)

spotify:user :tiagobalves:playlist:34bFYUZK9OgyNauFJuivzU

LINK PARA PLAY LIST NO SPOTFY

spotify:user:tiagobalves:playlist:34bFYUZK9OgyNauFJuivzU

