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Objetivos
A unidade curricular de Estudo e Desenvolvimento de Personagens aborda a ilustração de personagens, numa
vertente de design de personagem para animação, explorando vários campos, como o da linguagem gráfica,
expressão plástica e dramática.
Resultados da Aprendizagem
1. Explorar os processos da criação de personagens enquadrando-os no contexto da ilustração e especialmente na
animação.
2. Dotar os alunos de competências técnicas e criativas que sustentam a construção de personagens expressivas,
adequando-as ao contexto de um projecto de ilustração e de animação.
3. Pretende-se que o aluno possa desenvolver competências e capacidade de resposta quando condicionado pelos
limites estilísticos da personagem.
4. Pretende-se que o aluno seja capaz de gerir a componente criativa e as balizas impostas na produção da
dinâmica intrínseca à criação e consequente animação de uma personagem.
5. Incidir sobre a semiótica e a gramática da ilustração e animação de personagens e das questões subjectivas e
expressivas desta temática.
6. As possibilidades técnicas digitais da ilustração e animação, abordando vários tipos de acções: lipsync,
movimento corporal, etc...
7. Explorar a identificação social da personagem e a sua forma de expressão individual enquanto elemento de alto
valor comunicativo na área das artes e do audiovisual.
Conteúdos Programáticos
1. A Personagem — Expressão Corporal. Funcionalidade e Conceptualismo Representação das emoções A
construção de personagens Dinamismo e linhas de movimento A estrutura geométrica Formas e “negative space”
Mãos e braços Pose e acção. Eixos e linhas de flutuação “Acting” As Folhas-modelo Estudo de personagens a partir
do trabalho desenvolvido na unidade curricular de Ilustração I 2. A Personagem — Expressão Facial. A Face
Expressões Faciais “Uncanny Valley” Emoções humanas e representação das mesmas As 6 emoções primárias Do
foto-realismo ao cartoon americano. Graus de iconicidade. O lipsync Estudo de personagens a partir do trabalho
desenvolvido na unidade curricular de Ilustração I 3. A Personagem — Contexto Espacial Os 12 princípios da
animação Ambientes e cenários Tipologias visuais Adequação da personagem ao ambiente Questões espaciais
Relação visual entre diversas personagens de uma mesma narrativa Estudo de personagens a partir do trabalho
desenvolvido na unidade curricular de Ilustração I 4. Storyboard Princípios gráficos do storyboard Técnicas
utilizadas Os “animatics” Elaboração de storyboard a partir do guião elaborado na unidade curricular de Narrativas
Visuais 5. Adequação da personagem ao projecto de animação Análise técnica da personagem Adequação da
personagem ao suporte da animação Separação dos elementos que irão constituir o projecto de animação
Questões técnicas 6. Manual de Identidade e de produção Compilação do material desenvolvido na aula

Elaboração de manual de identidade e de produção. Apresentação.
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
Os alunos serão capazes de desenvolver personagens tendo em contas aspectos intrínsecos ao cinema de

animação, tendo em conta aspectos como expressão corporal, facial e veracidade do movimento criado.
Métodos de Avaliação

Desenvolvimento de Personagem (ns) a partir de guião/trabalho de casa e acompanhamento = 20 %
Storyboard = 10%
Manual de Identidade e de produção = 70%

Tendo em conta os objetivos da disciplina, o trabalho prático e avaliação contínua, não está previsto o acesso à
época de avaliação final de exames. Assim, em caso de reprovação, a disciplina poderá ser feita no ano seguinte,
pela frequência às aulas desta unidade curricular.A avaliação de recurso será sempre definida pelo docente da
unidade curricular, a partir do trabalho desenvolvido, em termos de quantidade e indicação dos trabalhos a entregar
nesta época.

