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Palavras chave 

   Leucemia, Linfomas, Audiovisual, Multimédia e Gráfico. 

 

 

Resumo 

 

   O Projecto Lavender consiste em três vertentes que visam pôr em prática os diversos conhecimentos 

adquiridos ao longo da Licenciatura de Design de Comunicação e Produção Audiovisual, com o intuito 

de enriquecermos e adquirmos mais aptidão, conhecimento, competência e experiência nas mesmas. As 

vertentes deste projecto designam-se por Gráfico, Multimédia e Audiovisual, embora com maior ênfase 

na última. Pretendemos assim destacar a vertente Audiovisual com a criação de uma míni web Série, 

onde retratamos dois jovens, um com Leucemia e outro com um Linfoma, dado que explicamos tudo o 

que as envolve. Quanto ao público-alvo, pretendemos atingir uma geração mais jovem, mais 

concretamente a geração milenar. Este projecto foi renumerado em resposta aos problemas de 

comunicação por parte da Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas (APLL) realizámos este 

projecto. 
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Abstract 

 

    Project Lavender consists on three parts that aim to implement the knowledge that was acquired 

during the degree of Communication Design and Audiovisual Production, in order to enrich and also gain 

more aptitude, knowledge and expertise in these areas. The main areas of this project are graphic, 

multimedia and audiovisual, with more emphasis on the last. We intend to highlight the audiovisual part 

with the creation of a mini web serie, where we make a portrait of two young adults, one with Leukemia 

and the other with a Lymphoma, explaining everything that surrounds it.  As for the audience, we intend 

to reach a younger generation, specifically the millennial generation. In response to the communication 

problems that the Associação Portuguesa de Leucemia e Linfomas (APLL) had, we did this project. 
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Glossário cientifico 

 

Alotransplante ou transplante de células-tronco hematopoiéticas - “alo” vem do grego «állos» e significa 

outro, neste caso é um procedimento em que se administra uma dose bastante alta de quimioterapia, 

aumentando as percentagens de cura completa da doença. 

Baço- Designa-se por ser um orgão localizado no lado esquerdo do abdómen, sendo que liberta um 

hormônio que afeta a produção normal dos glóbulos vermelhos do sangue na medula óssea. 

Biópsia de medula óssea - Neste processo o paciente está deitado de lado com recurso a anestesia local 

enquanto um médico de Hematologia ou de Oncologia retira uma amostra de medula óssea com uma 

agulha própria 

Blastros leucémicos- São os leucócitos e as células imaturas 

Carcinoma- deriva de cancro, tumor maligno, aumento descontrolado de células. 

Células estaminais- São células que têm a capacidade de se auto-renovar. 

Gânglios - zona do pescoço, torax e cervical. 

Imunoterapia ou bioterapia- Tipo de tratamento que actua sobre o sistema imunitário do doente dando-

lhe assim uma maior capacidade para combater o cancro. 

Leucemia miéloide aguda- doença que produz um rápido crescimento de células brancas, mais 

concretamente, leucócitos que estão incluídos na produção de defesas do organismo geradas na medula 

óssea (estas células têm o nome de células estaminais ou “células mãe” que dão origem às células do 

sangue). 

Leucócito- Células ou glóbulos brancos que estão incluídos na produção de defesas do organismo. 

Linfócito- Caracteriza-se por ser as células do organismo 

Linfoma de Hodgkin - doença cuja multiplicação desordenada e descontrolada de linfócitos que estão 

incluídos na produção de defesas do organismo. 

Medula óssea- A medula óssea é um tecido líquido e gelatinoso, presente no interior dos ossos. Nela são 

produzidos os componentes do sangue como hemácias (glóbulos vermelhos), leucócitos (glóbulos 

brancos) e plaquetas.  

Mielograma ou biópsia- Exame onde é recolhida uma pequena amostra de sague na zona da medula 

óssea. Este é realizado com anestesia local com o paciente deitado de costas para o médico na zona 

lombar, o osso da anca. Método presente no episódio 1 da mini web série, onde o médico utiliza uma 

agulha para retirar um pequeno fragmento do osso da própria medula, com recurso a anestesia local. 

Sendo este o exame que determina existência da doença. 

Os leucócitos, ou glóbulos brancos - São células nucleadas produzidas na medula óssea e encontradas no 

sangue, com formato esférico,  de tamanho e volume superiores às hemácias. 

Quimioterapia- Tipo de tratamento para combater o cancro através de de medicamentos para destruir 

as células malignas. Este tipo de tratamento aplica-se tanto num Linfoma como numa Leucemia. 

Radioterapia- Tipo de tratamento onde o paciente recebe radiações para destruir as células malignas, 

normalmente é feito para pacientes com o Linfoma de Hodgkins. 

http://www.infoescola.com/sangue/hemacias/
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Sistema linfático- Este sistema consiste nos vasos sanguíneos presentes no corpo, que tem como função 

combater as doenças. A sua função é proteger o organismo, de maneira imunitária, contra agentes 

patológicos causadores de doenças, utilizando para isso a produção de anticorpos. 

Tomografia Axial Computorizada – É um exame complementar de diagnóstico, normalmente é feito por 

meio de radiações, através de raio X. Este processo pode ser feito em qualquer parte do corpo. 

Tomografia Axial Computorizada (TAC)-  É um exame que utiliza um equipamento com Raios-X para 

obter melhores dados dos diversos segmentos do corpo 

Tomografia por emissão de positrões- designa-se por ser um método de obtenção de imagens em 3D, 

que mostram o estado funcional dos orgãos, utiliza-se para saber o estado do linfoma. 

Transplante alogénico- É um tipo de transplante que vamos retratar na série, são as células estaminais 

doadas pelo dador compatível, sendo que este pode ou não ser um familiar. 

Transplante autólogo- É quando o dador de medula óssea é o próprio doente, sendo que a colheita é feita 

antes dos tratamentos de quimioterapia e rentroduzidas no paciente. 

Transplante- Consiste na implantação de um orgão no corpo humano que é extraído de outro ser 

humano.  

 

Glossário técnico 

 

Antítese- Figura de estilo caracterizada por palavras de sentidos opostos, neste caso antítese refere-se 

ao Pedro e à Maggy, por terem personalidades ou maneira de viver a vida diferente, assim um opõem ao 

outro. 

Cena-  designa-se por ser uma parte dramática da narrativa. 

Claquete - instrumento usado com duas funcionalidades como elemento identificativo de cada cena, take, 

plano, produção, realização cameraman e data. Serve para sincronizar o som da câmera com o som do 

microfone shotgun. 

Color grading – Termo audiovisual relacionado com o tom da imagem, mais concretamente a gradação 

de cor. 

Corta- Quando se termina de gravar determinado plano da cena. 

Enquadramento- Composição doa elementos dentro do plano. 

Formato- modelo, neste caso o formato designa-se por ser uma míni web série, de cinco episódios, com 

aproximadamente cinco minutos.  

Fotómetro - instrumento que serve para medir a luz, dando os valores que precisamos para uma correcta 

exposição. 

Grafismo-  Forma de representar determinada linha gráfica, esta pode ser feita através de linha, texto ou 

forma. 

Guião Literário- É o esboço de toda a narrativa na sua sequência, onde surgem informações de cenas, 

espaços, falas, sons, voz off, acções temporais, transições, cortes, acções e sentimentos das personagens. 

Guião Técnico- São esboços ou planificações de trabalho essenciais para uma boa produção audiovisual, 

os elementos referem-se à iluminação, ao som, à câmera, aos planos, enquadramentos, adereços e 

planificação de todas as cenas. 

http://www.infoescola.com/sistema-imunologico/anticorpos/
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Personagem- Pessoa que faz parte da narrativa. 

Plano – Composição visual que transmite uma mensagem pretendida pelo realizador ao espectador. 

Regra dos três terços- Apresenta-se com quatro linhas que formam esta grelha (2 horizontais, 2 

verticais) definindo a área de interesse do plano. 

Réperage- Levantamento de fotografias dos locais de rodagem. 

Rodagem – Fase de Filmagens. 

Série-  Conjunto de episódios onde são retratados diversos temas. 

Shot Design- Designa-se por ser um estudo/esquema individual onde fazem parte diversos elementos, 

nomeadamente, posição das luzes, movimento de câmera, posicionamento, movimento de personagens 

e os objectos essenciais a cada cena. 

Shot- plano ou disparo da camara. 

Sinopse- Narração onde se resume a história da série. 

Storyboard- Série de ilustrações apenas com os detalhes básicos em sequência, dando uma melhor 

visualização antes do produto audiovisual final, neste caso a míni web série. 

Storyline- Resumo bastante sucinto da história 

Take-  momento em que se começa a gravar até à paragem “corta”. 

Voz off-  Voz exterior à cena, que narra determinadas peripécias. 

Web série- Conjunto de episódios que retratam determinados temas, neste caso a web série envolve 

duas doenças. Estes episódios são publicados na internet e pode ser vista em diversos suportes tais como 

televisão, telemóvel, tablet e computador. 
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Siglas e Acrónimos  

 

APLL- Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas. 

IPO- Instituto Português de Oncologia 

PET-  Tomografia por emissão de positrões. 

TAC- Tomografia Axial Computorizada. 
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Capítulo I - Contextualização 

1. Introdução 

  No âmbito da disciplina de Projecto Final foi proposto aos alunos de 3º ano que realizassem um 

projecto, onde estes envolvessem tanto quanto possível todas as áreas existentes no Curso de Design De 

Comunicação e Produção Audiovisual. Posto isto, inserimos diversas áreas e conhecimentos adquiridos 

ao longo da Licenciatura. 

   A principal vertente deste projecto será produzir uma mini web série com dois jovens, com duas 

doenças. A ideia principal da mesma é motivar e dar alento às pessoas que lidam ou lidaram com estas 

problemáticas.             

  Neste projecto, pretende-se que a população se informe mais acerca destes temas, embora o foco 

principal seja a geração milenar. 

 

1.1. Contextualização do tema 

 

   Para a concretização deste projecto realizámos diversas etapas, todas elas com bastantes adversidades. 

Ainda assim, procurámos sempre encontrar soluções. 

   Inicialmente, pesquisámos e contactamos aproximadamente vinte e quatro associações das mais 

variadas doenças, visto que a maior parte não nos respondeu ou não estava interessada, ficámos entre 

duas associações de duas doenças bem distintas, tais como, Reumatismo e Leucemia. A doença que 

acabámos por seleccionar foi Leucemia, adicionando o Linfoma numa fase mais avançada do projecto 

(fase do guião literário) sendo que esta segunda surgiu sob sugestão de profissionais que nos ajudaram 

a tornar a história o mais real possível. Também foi relevante o facto das duas doenças escolhidas terem 

diversos pontos em comum, assim estaríamos a retratar as duas problemáticas da Associação 

portuguesa de Leucemias e Linfomas (APLL).  

   No começo ao contactarmos a APLL, disseram-nos que um dos grandes problemas da associação se 

centrava ao nível informativo das duas doenças num suporte audiovisual. Ao nos ser colocado este 

problema e já que pretendíamos desenvolver um projecto com maior enfoque nesta área reconhecemos 

que ainda fazia mais sentido a parceria com a própria associação. O projecto foi apelidado com o nome 

Lavender, consistindo na criação de uma estratégia de comunicação para dar a conhecer a APLL e com o 

objectivo de elucidar a população em geral acerca destas doenças, com principal atenção, como já foi 

referido, à geração milenar acerca destas doenças. 

   Após a escolha das doenças e da associação fizemos um breve inquérito para perceber o que a 

população sabia acerca das doenças em questão, o que fez com que percebêssemos que existe realmente 

pouca informação ou muito pouco interesse por parte da população sobre estes temas. O inquérito foi 

realizado a partir de uma rede social, mais concretamente do Facebook em contacto directo, tendo uma 

amostra de trinta pessoas de ambos os géneros e escolhidas dentro da faixa etária jovem/adultos (dos 

18 aos 30 anos).  
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Resultados Quantitativos: 

 

 

              Figura 1. Gráfico do resultado do inquérito 

 

 

   Como podemos verificar no gráfico anterior vinte pessoas conhecem as doenças, embora cinco pessoas 

ainda não as conheçam. 

    E quanto aos processos cinco pessoas conhecem os processos, embora vinte e cinco ainda não os 

conheçam. 

    A escolha destas duas doenças para o projecto teve primeiramente como base o lado pessoal pelo 

simples motivo de ambos termos contacto com amigos e familiares próximos com as doenças e também, 

por considerarmos que ambas as problemáticas seriam muito interessantes para se desenvolver num 

projecto desta dimensão. 

    A opção das três vertentes (mini Webserie, Infografias e 3D) teve como origem o enriquecimento do 

projecto e de pôr à prova variados conhecimentos adquiridos ao longo da Licenciatura, de aumentar o 

volume de informação e de cativar a geração milenar a interessar-se acerca destes temas. Ao 

introduzirmos estas três vertentes explicitamos de uma forma mais interactiva e dinâmica diversos 

parâmetros, o que são, sintomas, onde se manifestam e ainda os tipos de tratamentos.  

      Com base nas respostas dadas ao inquérito, definimos os   seguintes objectivos. 

 

1.2. Objectivos 

 

 Informar a população de modo geral acerca destas duas doenças, embora com um maior foco 

no público-alvo: geração milenar; 

 Informar através de produtos inovadores tais como as três vertentes exploradas; 

 Facilitar o envolvimento dos doentes nas decisões de tratamento, bem como as pessoas que os 

rodeiam;  

 Destacar e pôr em prática todas as aptidões adquiridas ao longo da Licenciatura; 

 Dar ênfase às áreas de Audiovisual, Multimédia e Gráfica. 
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1.3. As três vertentes do projecto e respectivos objetivos 

 

    As três vertentes do Projecto designam-se numa mini Websérie, 3D e Infografias, desenvolvendo áreas 

como audiovisual, multimédia e gráfica. Na primeira e principal vertente, o audiovisual, produzimos uma 

mini web série com cinco episódios, tendo uma duração de aproximadamente cinco minutos; Na segunda 

vertente, foram feitas animações em 3D para que de um modo geral o público-alvo (geração milenar) 

compreendesse de uma maneira simples e directa o que são estas doenças. Na última vertente, temos 

várias infografias que estão publicadas nas diversas redes sociais, para que o público perceba alguns dos 

nossos objectivos, neste caso informativos, tendo em conta a linguagem acessível e adequada ao público-

alvo.   

  

  A vertente principal, teve como propósito incentivar a geração milenar (público-alvo) a aprofundar os 

seus conhecimentos, visto que as doenças que retratamos podem atingir qualquer faixa etária em 

qualquer um dos sexos. Optámos por esta vertente visto que a geração Y e Z (ver estudos Animoto em 

anexo) são das gerações que mais assiste a web séries. Tendo como referência o estudo animoto 

anteriormente referido, a ideia principal era que esta geração adquirisse mais informação acerca destas 

doenças. Ao criarmos este produto audiovisual com cinco episódios, excluímos totalmente a 

possibilidade de escrever um simples texto informativo sobre as doenças, pois foi nosso intuito valorizar 

o som e a imagem; com o intuito de explorar as várias vertentes da doença, sem chocar/sobressaltar as 

pessoas, mas mostrar a realidade das doenças de um modo bastante viável e encorajador a quem 

pesquisa, a quem enfrenta estas doenças e também a pessoas que apoiem a quem delas padece. 

 

   A segunda vertente teve a finalidade de inovar a forma visual de explicar a cada pessoa, principalmente 

à geração milenar, o que são estas doenças. Para estas animações utilizamos os programas 3DS MAX da 

Autodesk e o Adobe After Effects. 

  Por último, criaram-se as infografias (terceira vertente do projecto), tendo como propósito informar 

em junção com as duas vertentes anteriormente explicadas, criando uma maior facilidade de assimilação 

por parte do público-alvo e viralidade do tema, mostrando os principais conhecimentos científicos das 

duas doenças. 

   Para todas as vertentes anteriormente mencionadas, fizemos uma aprofundada pesquisa com bastante 

rigor científico, visto que tivemos o acompanhamento de médicos da área em questão, para que não 

fossem publicados conteúdos errados. 
    

 

 

1.4. Designação do projecto    

   
   O Projecto Lavender consiste em três vertentes mini web série, infografias e 3D, sendo que estas 

representam as diversas áreas de conhecimentos adquiridos ao longo da Licenciatura de Design de 

Comunicação e Produção Audiovisual. 

  Após uma vasta investigação sobre as doenças reflectiu-se a respeito dos diversos nomes possíveis para 

o projecto, pretendíamos inserir um termo pequeno, mas que causasse o impacto necessário e que fosse 

fácil de perceber ou dizer. Inicialmente, o Projecto iria ter o nome de “Orange” (tradução Laranja)  

já que a cor laranja representa o laço da Leucemia. Mais tarde, ao decidirmos retratar as duas doenças 

(Leucemia e Linfoma) designámos o projecto de “Lavender” (tradução "Lavanda") posto que, a cor do 

laço que abrange todos os cancros a nível universal ser lavender e já que ambas as doenças são cancro 

pareceu-nos ser a melhor opção para o nome.  
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1.5. Motivação 

 

Para a realização de um Projecto desta dimensão que envolveria as três áreas do curso, que tivémos 

como objectivo pôr em pratica as competências adquiridas ao longo destes três anos. Quanto à escolha 

do tema a motivação principal foi o facto de ambos termos contacto directo com amigos ou familiares 

com estas doenças. E ao detectarmos os problemas de comunicação da Associação Portuguesa de 

Leucemias e Linfomas (APLL), considerámos que seria um projecto bastante interessante, motivador, 

encorajador e que de certo modo, também iria causar impacto na sociedade.   

    Visto que ambos pretendíamos fazer um projecto do mesmo género, optámos por nos juntar enquanto 

equipa para um melhor resultado e assim conseguirmos alargar os conhecimentos e aptidões das 

diversas áreas do Curso. 

 

 

1.6. Estado da Arte 

 

   Neste projecto, vamos retratar duas doenças com bastantes semelhanças entre si Leucemia e 

Linfoma, mais concretamente, uma Leucemia Mielóide Aguda e um Linfoma de Hodgkin. A ideia não 

é exclusivamente partilhar o lado científico, embora este também faça parte e o tenhamos estudado 

antes de produzir os diversos elementos do projecto, nomeadamente, o Guião Literário, o 3D e as 

Infografias. Sendo o conceito principal mostrar o que envolve estas doenças explicamos os locais 

onde se propagam, tratamentos, sintomas, entre outros aspectos mais “pessoais”, como os três 

suportes essenciais para ultrapassar doenças desta dimensão: suporte da família, dos afectos e da 

amizade. 

  Pesquisa científica  

  Visto esta não ser a nossa área tivemos de pesquisar bastante acerca destas duas doenças para 

produzirmos um produto audiovisual assegurando-nos que conteúdo estava correcto. Além da 

pesquisa contruímos os resumos que se seguem, para nos orientarmos no decorrer de contrução 

das diversas vertentes do projecto.  A pesquisa foi feita com auxílio sites referidos na webgrafia. 

  Após a construção dos resumos, enviámos para uma colega de Enfermagem e para a Professora 

Doutora D. Isabel  Barbosa (Presidente da Associação) para algumas correcções de conteúdos. 

    

       Leucemia Mielóide Aguda   
 

      Leucemia define-se por ser uma doença que produz um rápido crescimento de células brancas 

(mais concretamente, leucócitos que estão incluídos na produção de defesas do organismo) geradas 

na medula óssea. Estas células têm o nome de células estaminais ou “células mãe” que dão origem às 

células do sangue. O tipo de Leucemia retratada na série na personagem Maggy tem o nome de 

Leucemia Mielóide Aguda, que afecta tanto adultos como crianças e classifica-se segundo o tipo de 

glóbulos brancos “anormais” e segundo a velocidade a que estes glóbulos brancos abandonam a 

medula óssea e ingressam na corrente sanguínea.  

    Os sintomas que surgem nesta doença são cansaço, falta de ar, aspecto pálido, baixo número de 

glóbulos vermelhos, que provocam anemia, feridas fáceis, hemorragia nas gengivas, nódoas negras 

ou manchas na pele, febre, suores nocturnos, perda de peso, maior probabilidade de contrair 
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infecções, e dores nos ossos e nas articulações, visto que há falta de glóbulos brancos eficientes para 

combater as infecções. 

 Quanto aos tratamentos realizados para uma doença deste tipo apresentam-se a quimioterapia, 

imunoterapia e se necessário radioterapia, dependendo do estado da doença. O doente pode 

apresentar-se de duas fases diferentes, na chamada fase A ou estadio precoce ou indução, que tem o 

objectivo de eliminar do sangue os balastros leucémicos e reduzir o número destes na medula óssea. 

Esta fase, não necessita de tratamento, se a doença não se apresentar de uma forma muito agressiva. 

Assim que surgirem sintomas e análises com um aumento de linfócitos o paciente avança para a 

quimioterapia. Enquanto na fase B ou C, fase avançada ou consolidação, opta-se por quimioterapia 

administrada, depois do doente recuperar da primeira fase, com o objectivo de destruir as outras 

células de leucemia presentes. O paciente inicia a quimioterapia ou imunoterapia, para normalizar o 

sangue e as células da medula, produzindo assim as células ditas como “normais”. Em casos muito 

excepcionais pode ser indicado ao paciente um possível transplante de medula óssea. 

     No diagnóstico o doente faz uma colheita de sangue e um mielograma também conhecido como, 

biópsia de medula óssea. Seguidamente, o paciente faz uma TAC para obter melhores dados dos 

diversos segmentos do corpo. 

     Por fim, em alguns casos, podem ser necessárias células e estas podem ser do próprio doente, o 

chamado autotransplante ou transplante autólogo ou de um dador. Na série a personagem Maggy vai 

fazer um alotransplante de medula óssea após esperar um ano por um dador. 

 

 

 

  Linfoma de Hodgkin  

 

     Um Linfoma de Hodgkin caracteriza-se por ser uma doença cuja multiplicação desordenada e 

descontrolada de linfócitos que estão incluídos na produção de defesas do organismo, sendo que as 

células correspondem a um tipo específico de glóbulos brancos que normalmente se encontram nos 

gânglios (zona do pescoço, tórax e cervical), no baço, no sangue e na medula óssea. Assim, esta doença 

manifesta-se com o aumento ou inchando dos gânglios embora também possa aumentar o tamanho do 

baço e do fígado. Na série o protagonista Pedro “tem” um Linfoma de Hodgkin – linfoma que tem maior 

tendência a surgir em jovens adultos, embora também possa aparecer num idoso. Este tipo de doença, 

pode apresentar sintomas como febres altas, falta de apetite, suores nocturnos bastante intensos, perda 

de peso, fadiga, inchaços em zonas como pescoço, axilas e/ou virilhas e lesões na pele com ou sem 

comichão. 

    Os tratamentos para este tipo de linfoma iniciam-se com radioterapia e seguidamente quimioterapia, 

com apenas um dos tratamentos ou até mesmo ambos em simultâneo, dependendo do estado do linfoma 

e por último, pode ser necessário um transplante de medula óssea. O transplante pode ser de duas 

naturezas, autólogo ou alogénico, o primeiro o dador de medula é o próprio doente, sendo feita a colheita 

antes dos tratamentos de quimioterapia e reintroduzidas no paciente; o segundo tipo de transplante, é 

o que vamos retratar na série, no qual as células estaminais são doadas pelo dador compatível, sendo 

que este pode ou não ser um familiar. 

  Quanto aos exames de diagnóstico, inicia-se uma avaliação geral do doente onde é feito um exame ao 

sangue e à urina bastante detalhado. Seguidamente, é feita uma biopsia ao gânglio inchado e uma biopsia 

ou um mielograma à medula óssea. E ainda, um TAC e um PET. Por fim, faz-se uma radiografia ou uma 

ultra-sonografia ao tórax. 
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Capítulo II – Desenvolvimento do Projecto 

Vertente Audiovisual - Web série 

 

2. Pré-produção  

  

    A Pré-produção envolve todos os parâmetros que precedem a Produção da parte audiovisual. Trata-

se de uma das partes mais extensas e complexas, exigindo assim um maior planeamento de tarefas para 

uma melhor produção.  

    Nesta fase, tivemos alguns contratempos como a indisponibilidade dos espaços ou dos actores, e ainda 

a desistência de um dos locais principais de filmagem o IPO por razões burocráticas. Ainda assim tendo 

em conta as várias adversidades procurámos solucioná-as da melhor maneira possível, por exemplo: 

como não foi possível usar o IPO como local de rodagem, voltámos a procurar e a contactar clínicas e 

centros clínicos, que pudessem colaborar connosco. Foi nessa mesma fase que o Centro clínico da Luz e 

da Clínica de São Cristóvão, após o nosso contacto, nos responderam afirmativamente, mostrando 

disponibilidade e interesse em participar no nosso projecto. 

 

 

2.1. Guião Literário 

 

       O guião literário é o esboço de toda a narrativa na sua sequência onde surgem informações de cenas, 

espaços, falas, sons, voz off, acções temporais, transições, cortes, acções e sentimentos das personagens. 

Este Guião é imprescindível e serve como meio orientador para actores, encenador, realizador e toda a 

equipa técnica. 

     O guião literário encontra-se no fim do relatório como anexo 1.           

 

 

2.1.1 Processo criativo 

 

     Após a realização da fase de pesquisa científica passámos para a parte técnica, para o 

desenvolvimento do guião literário e técnico, para isso tivemos como base os livros (Nogueira, Manuais 

de Cinema I - Laboratório de Guionismo, 2010) (Doc Comparato - Da criação ao roteiro - Teoria e Prática, 

2009). 

     Com base nos livros de Luís Nogueira e numa breve pesquisa na internet recolhemos o máximo de 

informação para uma escrita mais coerente e correcta do guião literário e técnico, seguindo a estrutura 

utilizada no mesmo. 

   Nesta fase, focámo-nos em aprofundar conceitos totalmente relacionados com o guião, após a leitura 

do Manual de Cinema I, de Luís Nogueira. O guião caracteriza-se por ser um texto base, no contexto da 

história contada para o seu desfecho; Normalmente escrito no presente, com uso da voz activa, como se 

a história estivesse a acontecer naquele momento, dando assim um maior dinamismo aos 

acontecimentos através de descrições; 

   Recorremos ao uso de figuras de estilo, como a antítese, no sentido de ajudar o espectador em toda a 

caracterização das personagens, no caso da primeira, temos por exemplo, as duas personagens 

totalmente contrárias, Laura e Margarida. Laura define-se por ser racional, contida, enquanto Margarida 

(Maggy) é mais espontânea, tem bastante sentido de humor e é sarcástica. Em anexo ao guião, estão 
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totalmente relacionados outros elementos, dos quais destacamos os mais importantes, tendo em conta 

a nossa série, tais como, ideia, público, género, formato, mensagem, tema, enquadramento, 

personagens, diálogos, verosimilhança e conflito. 

   Desenvolvendo o primeiro termo, a ideia “... pode assumir uma pluralidade uma ideia pode assumir 

uma pluralidade enorme de formas, seja do ponto de vista da expressão, seja do ponto de vista do 

conteúdo” (Manual de Cinema I, de Luís Nogueira). Na web série a ideia é elucidar a população acerca 

das duas doenças, mais concretamente, Leucemia Mielóide Aguda e Linfoma de Hodgkin. Este projecto, 

atende às diversas áreas que vamos atingir, audiovisual, multimédia e gráfica, criando míni web serie, 

3D e infografias. É ainda bom referir, que para uma construção do guião lemos diversos testemunhos 

reais de pacientes com esta doença. 

  O género vai ao encontro do Científico e Dramático. No primeiro, referimos os processos das doenças, 

tais como os sintomas, procedimentos e de que modo, como se manifestam. No segundo género, 

afastámo-nos ao tom mórbido, sendo o foco a seguir um tom motivador, embora existam fases em que 

se torne necessário um tom menos positivo, tendo em conta as doenças em si e os aspectos negativos 

que as envolvem. 

     Em relação ao formato designa-se por ser uma míni web série, com cinco episódios de 

aproximadamente cinco minutos.  

   A mensagem “... É no fundo, o sentido ou os sentidos que a obra pretende transmitir ou sugerir, 

instaurando um horizonte de interpretação mais ou menos vasto e provável. Ela pode ser mais aberta 

ou mais fechada, mais implícita ou mais explícita, mais superficial ou mais profunda. Assim, qqqquanto 

maior o mistério e a abertura da mensagem, maior a interpelação ao espectador” (Manual de Cinema I, 

de Luís Nogueira). Com base nestas afirmações, a mensagem que pretendemos passar ao espectador 

com a realização da míni web série acaba por ser a origem da motivação que a personagem principal 

busca, apesar da doença que descobre ter. Para além desta “batalha” procura um sentido positivo na sua 

vida com ajudas dos diversos suportes. 

     O tema acaba por estar em concordância com a mensagem. Na míni web série o tema centra-se em 

duas personagens Pedro e Maggy, sendo que a primeira tem um Linfoma de Hodgkin e a segunda 

Leucemia Mielóide Aguda. Neste caso, também importa a maneira como duas personalidades bem 

distintas lidam, reagem ao conflito (doenças). 

     No que envolve o enquadramento, a míni web série passa-se em pleno século XXI, num mundo 

totalmente contemporâneo.       

     As personagens vão ter a sua carga dramática e tensão emocional consoante a cena em que entram 

e ao fim a que se destinam, girando em torno das personagens principais, Pedro e Margarida (Maggy). 

Por exemplo, em relação à personagem Pedro existem três personagens, todas mulheres, Laura, 

Margarida e Isabel com personalidades totalmente contrárias, sendo que cada uma terá o seu papel 

fundamental na história. 

     O conflíto, “... O objectivo do conflíto e das escolhas resultam na transformação da personagem ao 

longo da história, uma das premissas dramáticas mais influentes na caracterização da mesma” (Manual 

de Cinema I, de Luís Nogueira). E ainda, o esquema referido no mesmo, que nos auxílou bastante na 

construção e na caracterização da personagem principal “... Protagonista  tem um objectivo  

Presença de obstáculos  ultrapassá-los  Presença de um conflito.” (Manual de Cinema I, de Luís 

Nogueira). Aprofundando dentro deste conceito, a forma de expressão das personagens e por esta ser 

bastante decisiva para a sua caracterização “... O modo mais simples e eloquente de transmitir os 

pensamentos ou emoções das personagens consiste em transformá-los em diálogos ou acções. Assim, 

podemos afirmar que, genericamente, na narrativa cinematográfica “pensar” e “sentir” equivalem a 

“falar” e “agir”, pois, é necessário que a personagem exprima através de acções ou de diálogos os seus  

pensamentos e sentimentos para que o espectador os possa conhecer” (Manual de Cinema I, de Luís 

Nogueira).  

    Os diálogos e a linguagem definem-se totalmente simples, claros e objectivos, tendo em conta o 

público-alvo, por vezes, recorremos a uma presença de uma voz off, que caracteriza normalmente um 

estado psicológico ou físico de determinada personagem, um espaço, ou até mesmo uma acção. 
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    No que refere à verosimilhança, podemos referir que é bastante fundamental no decorrer de 

determinada acção, “... A verosimilhança assegura que nada impede a emoção. É através das emoções 

que a história lhe suscita que o espectador se embrenha nela e a avalia. E as emoções são uma 

consequência do modo como tomamos partido em relação ao destino das personagens: compreendemos 

as suas intenções e aceitamos as suas atitudes em função dos seus motivos. As emoções possuem um 

carácter universal, atravessando as diversas culturas” (Manual de Cinema I, de Luís Nogueira). Com base 

neste excerto podemos perceber que a emoção pode ser uma boa conexão entre espectador e a 

personagem. Posto isso, a míni web série terá a carga emocional necessária para mostrar a realidade de 

todo o meio envolvente das doenças. 

  O último conceito que pretendemos referir é o conflito, que se cacteriza por ser uma peça essencial na 

história, achámos necessário referir o esquema bastante importante esquema do livro (Nogueira, 

Manuais de Cinema I - Laboratório de Guionismo, 2010), “... Protagonista  tem um objectivo  

Antagonísta  Presença de obstáculos”. E ainda “... um conflito atravessa diversas fases em que as 

relações de poder entre protagonista e antagonista e vão-se alterando: as possibilidades de êxito do 

protagonista tendem a diminuir no momento da perturbação, a ser praticamente nulas no momento de 

crise e a recuperar no momento da resolução” (Manual de Cinema I, de Luís Nogueira). 

    No decorrer do processo criativo do guião, houve alguns contratempos, nomeadamente certos 

processos científicos em torno das duas doenças. Ultrapassados os problemas, criámos um novo guião 

alterando totalmente a cronologia de variados acontecimentos, tendo em conta os procedimentos 

médicos  corrigidos, com avaliação e ajuda de profissionais da área da saúde para que pudéssemos criar 

uma série com factos reais e para que o público sentisse empatia. 

   Paralelamente a esta pesquisa, tivemos contacto com quinze testemunhos reais (link abaixo 

mencionado) de pacientes que já enfrentaram/enfrentam doenças deste tipo para tornar a série mais 

cativante e real. 

    Após estas leituras e a reflexão de cada conceito, consideramos importante destacar que ficámos bem 

mais esclarecidos em alguns termos mais técnicos do guião literário.  

     Link  http://www.apcl.pt/casos-de-vida/testemunhos-de-doentes 1 

 

2.1.1 Conceito 

 

O projecto Lavender consiste na realização de uma míni web-série, onde são retratadas duas 

doenças. Um Linfoma de Hodgkin e uma Leucemia Mielóide Aguda, que como já referímos anteriormente 

têm caracteristícas em comum. O objectivo principal deste projecto é informar, sensibilizar a população 

no geral, mas com um maior foco na geração milenar. 

 

 

 

 

_________________________ 

1 Além dos testemunhos referidos existem outros dos quais tivemos acesso, mas que não se encontram online visto que a 

APLL vai lançar um livro com os mesmos. 

http://www.apcl.pt/casos-de-vida/testemunhos-de-doentes%201
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2.1.2 Público-Alvo 

             

      O público-alvo da míni web série, foca-se na geração milenar que se encontra totalmente envolvida 

nas áreas de tecnologia e inovação, com o maior interesse na área de audiovisual, pela clareza da 

informação que um vídeo pode conter. A Geração Milenar ou Geração do Milénio inclui jovens dos anos 

de 1980 até 1991, embora também pretendemos atingir os do ano 2000, visto que cada vez mais os 

jovens têm uma maior facilidade a procurar algo na internet desde muito cedo. 

     Segundo o estudo feito pela Animoto (ver anexo 2 Animoto ) há um consumo de mais de 7 Biliões 

de vídeos, todos os dias, em comunidades como youtube e facebook por parte desta geração. Neste 

estudo concluiu-se que:  

o 80 por cento da geração y e z, considera o conteúdo de vídeo decisivo na pesquisa 

para uma compra.  

o 7 em cada 10 pessoas destas gerações gostam de ver vídeos de companhias, quando 

fazem compras online.  

o 76 por cento destas gerações, seguem marcas no youtube.  

o 60 por cento dos “milenares” preferem ver um vídeo de uma companhia do que ler 

o boletim informativo”. 

  

 

 

2.1.3 Web Série  

      

     Web Série caracteriza-se por ser um conjunto de episódios inseridos na internet.  Normalmente esta 

pretende atingir um determinado público-alvo e retratar um ou vários temas.  

    No caso da míni web série produzida, apresentamos cinco episódios de aproximadamente cinco 

minutos, onde retratamos duas doenças, nomeadamente Leucemia e Linfoma, com o intuito de atingir a 

geração milenar. 

     

 

 

2.1.4 Personagens  

   

     As personagens inseridas na Míni Web Série são oito. As personagens principais são o Pedro, a Maggy 

(Margarida), sendo as secundárias a Laura, D. Isabel, Dr. Gonçalves e Eugénia. Por fim, as personagens 

terciárias, a segunda enfermeira e o médico das urgências ou médico 1. 

 

 

 Caracterização e ligações entre as Personagens: 

 

 Pedro, é um jovem com 25 anos que acabou de se formar e está a estagiar numa empresa de 

Advogados quando lhe é diagnosticada a doença. Insere-se na classe média, vive com a mãe. 

Antes de descobrir que tem Linfoma de Hodgkin apresenta-se como diletante, excêntrico e 

ambicioso ao descobrir que tem a doença torna-se temerário, cáustico, indigente e inquieto. Ao 

nível físico, apresenta-se magro, estatura baixa, tom de pele ténue, tem o cabelo castanho, olhos 

azuis e lábios carnudos. 
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 Margarida, mais conhecida como Maggy, é uma jovem com 23 anos, Designer, conhece o Pedro 

durante os tratamentos de quimioterapia. É energética, dinâmica, boa ouvinte, segura, audaz, 

sensata, bastante amigável e com bom sentido de humor. Insere-se numa classe média baixa. 

Apresenta-se excêntrica, intensa, paciente, positiva e diletante. Maggy, representa um pilar 

muito importante quando uma pessoa enfrenta doenças como estas, um suporte de amizade. 

Esta personagem, faz alguns trabalhos para o cabeleireiro da mãe do Pedro (D. Isabel) para uma 

maior divulgação ao mesmo. Ao nível físico, apresenta-se elegante, tom de pele claro, tem o 

cabelo castanho, olhos azuis e lábios carnudos, delineados e de estatura baixa. 

 

 Laura, a namorada do Pedro do tempo de faculdade, tem 27 anos, apresenta-se como calma, 

protectora, amigável, carinhosa e atenciosa. Representa o pilar ao nível amoroso, um suporte 

também bastante importante para Pedro e de certo modo, esta personagem faz com que o Pedro 

ganhe uma maior maturidade e racionalidade. Ao nível físico, apresenta-se magra, esbelta, 

estatura mediana, tom de pele ténue, com cabelo castanho, olhos castanhos escuros e lábios 

finos. 

 

 D. Isabel, mãe do Pedro, tem 53 anos, apresenta-se como uma “mãe galinha”, bastante 

protectora, meiga, calma, amiga e dedicada. Evidencia-se como cândida, ponderada, diligente, 

típica e ambiciosa. Esta personagem, representa um suporte extremamente essencial um 

suporte maternal ou um suporte familiar. Abriu recentemente o seu negócio, mais 

concretamente um cabeleireiro. Ao nível físico, apresenta-se magra, tom de pele mais escuro, 

cabelo castanho, olhos castanhos e lábios finos e estatura baixa. 

 

 Dr. Gonçalves, médico de Hematologia do Pedro e da Maggy, tem 58 anos. Situa-se numa classe 

média alta. Apresenta-se por ser bom profissional e motivador. Demonstra-se como ponderado, 

cáustico e diligente. Ao nível físico, apresenta-se magro, tom de pele claro, tem o cabelo 

castanho, olhos castanhos escuros, lábios finos e estatura alta. 

 

 Enfermeira Eugénia, a enfermeira mais próxima da Maggy,, e posteriormente do Pedro, 

embora tenha mais confiança com a Maggy. Tem 27 anos, apresenta-se com um perfil amistoso, 

amigável, meigo, compreensivo, profissional e motivador. Insere-se numa classe média baixa. 

Ao nível físico, apresenta-se magra, tom de pele claro, tem o cabelo castanho, olhos castanhos e 

lábios finos e estatura mediana. 

 

 Enfermeira 1, tem 40 anos, apresenta um perfil profissional, simpática, prestável, amistosa, 

embora mostra uma maior distância em comparação com à enfermeira Eugénia. Ao nível físico, 

tem olhos castanhos, cabelo castanho, lábios finos, apresenta-se magra e de estatura mediana. 

 

 Médico 1, médico das urgências, tem 52 anos e caracteriza-se por ser profissional, sério e 

diligente. Ao nível físico apresenta-se magro, com tom de pele claro, cabelo grisalho, olhos 

castanhos escuros, lábios rosados e delineados e estatura mediana. 

 

 

 Enfermeiro 1, tem 23 anos, apresenta-se simpático, ponderado, profissional e cuidadoso. Ao 

nível físico apresenta-se magro, olhos castanhos escuros, cabelo castanho, lábios carnudos e 

estatura alta. 
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         Figura 2.  Esquema de ligações entre personagens. 

 

 

 
 

2.1.5 Storyline 

 

   Dois jovens, o Pedro e a Maggy, estes conhecem-se no hospital nas sessões de quimioterapia. Maggy, 

uma personagem bastante positiva que sendo a antítese do Pedro vai ajudá-lo a enfrentar a doença. 

Ambos vão criar uma boa relação de amizade. 

 

 

 

 

2.1.6  Sinopse 

 

     Quando se é jovem por vezes pensa-se que se tem o mundo nas mãos, mas por vezes o inesperado 

acontece e a nossa visão do mundo altera-se. Pedro descobre que tem cancro e apesar do apoio da 

namorada e da mãe, entra em depressão. Contudo, uma surpresa faz com que as sessões de 

quimioterapia sejam mais do que um tratamento. 

 

 

 

2.2 Guião Técnico 

 

   O Guião Técnico contém diversos esboços ou planificações de trabalho essenciais para uma boa 

produção audiovisual, os elementos referem-se à iluminação, ao som, à câmera, aos planos, 

enquadramentos, adereços e à planificação de todas as cenas. Dentro deste tipo de guião, entram 

elementos bastante técnicos relacionados com a imagem e o som, como por exemplo, o storyboard, a 
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composição de imagem, os enquadramentos, planos, o material ou equipamento usado, a réperage, as 

personagens e o shot design.  

    Assim, nesta divisão inicia-se tudo o que se insere no guião técnico. 

   

 

 

2.2.1 Storyboard  

 

      O Storyboard é uma das peças fundamentais para qualquer tipo de produção Audiovisual, funciona 

como um guião visual, que serve para auxiliar a equipa técnica bem como ao actor, realizador, director 

de fotografia, a transpor da melhor forma o que realizador pretende. Apresenta-se como uma série de 

ilustrações apenas com os detalhes básicos em sequência, dando uma melhor visualização antes do 

produto audiovisual final, neste caso a míni web série. 

     Nesta fase, tendo em conta a dimensão do projecto optou-se por executar o storyboard em 3DS MAX, 

visto que este contém esqueletos predefinidos, atribuindo uma cor para cada uma das personagens, 

quanto à modelação foi exclusivamente para elementos essenciais em cada cena.   

     O Storyboard da míni Web Série encontra-se no anexo 3. 

 

 

                                        
                                             Figura 3. Exemplo do Storyboard, da cena 6. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Pesquisa de planos, enquadramentos, grafismos e cor 

  

    Após uma pesquisa científica das doenças avançamos para a parte mais técnica da imagem, como os 

planos e enquadramentos, assistímos a diversos filmes, séries e vídeos sendo que, alguns deles estavam 

relacionados com uma doença ou até mesmo com as que vamos retratar. 
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 Vídeos:   

o Rocket Jump , 2015 e The  good, the fast and furious. 

 

          Web Series:   

o Steve Miner, Melanie Mayron, Janice Cooke, Michael Grossman, Joanna Kerns, Lee Rose,    

Norman Buckley, Joe Lazarov, Wendey Stanzler, Andy Wolk, Susanna Fogel, Michael Lange, 

Brandon Martrippolito e Charlie Stratton, 2014, Chasing Life; 

o Melissa Rosenberg,2015, Jessica Jones. 

 

       Filmes:  

o   Josh Boone,  2014, The Fault in Our Stars 

o  Richard Glatzer e Wash Westmoreland, 2014, Still Alice 

o Henry Alex Rubin,2012, Disconnect. 

 

      A pesquisa de planos, enquadramentos, grafismo e cor encontram-se em Anexo 4. 

 

 

 

2.2.3 Composição da imagem, enquadramentos e planos 

 

      O enquadramento e os planos são duas peças fundamentais na composição da imagem e do que o 

realizador pretende transmitir. 

       A composição da imagem varia bastante consoante determinada cena e o que se pretende destacar 

da mesma, tendo em conta elementos como o enquadramento e o plano, sendo que o segundo se insere 

no primeiro. Uma das mais básicas regras de composição é a regra dos três terços, que acaba por ser a 

área de interesse da própria imagem. 

     O enquadramento pode depender de elementos fundamentais na área da imagem, como por exemplo 

o lado e a altura do ângulo e o plano.  

    O plano define o espaço que está entre a câmera e o objecto ou a personagem. Existem vários tipos de 

planos regra geral organizados pela sua grandeza. 

 

 Plano Muito Geral – Quando se consegue observar o espaço e a personagem na sua totalidade; 

 Plano Geral ou “Long Shot” – Observa-se a personagem na sua totalidade e parte do espaço; 

 Plano Americano – A personagem é cortada abaixo do joelho; 

 Plano Médio ou “Medium shot” – Quando se observa a personagem da cabeça até à zona da 

cintura; 

 Plano Médio “close-up” – Plano acima da zona lombar  

 Plano Pormenor, plano fechado ou “close-up” – Quando se observa um pormenor da 

personagem ou de um determinado objecto;  

 Plano Conjunto - são visíveis mais que uma personagem e parte do espaço envolvente; 

 

         Ver em anexo 5 os exemplos dos planos anteriormente mencionados. 

 

  Normalmente, a escolha do plano é definida pelo realizador juntamente com o director de fotografia, 

o enquadramento varia consoante o tipo de plano e acaba por transmitir uma linguagem visual 

bastante forte, com conteúdos negativos ou positivos. 

   Em suma, a composição da imagem caracteriza-se por ser a forma como se escolhe determinado    

enquadramento e plano, e a maneira como trabalha com ambos os elementos. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Melissa_Rosenberg
http://www.imdb.com/name/nm1837748?ref_=tt_ov_dr
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                                 Figura 4. Planos utilizados na web série. 

 

 

 

 

2.2.4 Réperage / Cenários 

  

        Réperage insere-se num das áreas da Pré-Produção e realiza-se antes da construção do Storyboard 

para se ter uma noção mais correcta de cada um dos cenários/ locais de rodagem.  

       Em anexo 6 estão as imagens de todos os locais. 
 

                                     

                                       Figura 5. Locais de rodagem 
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Locais de rodagem 

 

 

Cenários 

 

Casa particular 1 

 

 

Casa do Pedro 

 

Casa particular 2 

 

 

Casa da Laura 

 

Cabeleireiro InVogue 

 

Local de trabalho da mãe do Pedro 

 

 

IPO (Instituto Português de Oncologia) 

 

 

Sala Quimioterapia / Sala Alotransplante 

 

 

Clínica Hospital da Luz 

 

 

Hospital: Gabinete 2 e Sala do Mielograma 

 

 

Clínica Hospital da Luz 

 

 

Hospital Urgências 

 

 

Clínica da Luz 

 

Hospital: Corredor 

 

 

Café “Coffee Palace” 

 

Café 

 

Parque da Anta 

 

Jardim 

 

Casa particular 1 

 

Escritório Casa da Maggy 

 

Clínica de São Cristóvão 

 

Hospital: Quarto de internamento 

 

Tabela 1. Locais de Rodagem/cenários 

 

 

 



Rafael Pires e Raquel Silva 

16 

 

2.2.5 Cronograma 

 

                      

 
 

     Figura 6. Cronograma 

 

 

 

2.2.6 Actores 

 
    Na fase de procura dos actores contactámos diversas agências, escolas amadoras e superiores e de 

Teatro, cinema e ainda, os actores via Facebook através de conta pessoal, página ou grupo.  

 

 

  Castings 

 
   Numa fase de pré casting propusemos aos actores que realizassem um pequeno vídeo (pré-casting) 

onde demonstrassem a sua performance com base na personalidade da personagem que indicamos e a 

representassem em determinada cena. Para isso, fornecemos o Guião e uma tabela com a caracterização 

de todas as personagens. Visto que os actores tiveram pouca disponibilidade para realizar o míni vídeo, 

dirigimo-nos a Lisboa onde procedemos para uma segunda fase realizando um Casting, em que os 

actores tivessem de realizar o mesmo pedido da fase de pré-casting. O feedback tornou-se bastante 

positivo, em treze actores interessados apareceram oito. Este casting foi filmado para que pudéssemos 

escolher com algum rigor o melhor actor para cada papel. Após estas duas fases, assistimos aos vídeos e 

seleccionámos os actores. 

    Em anexo 7 os contratos dos actores. 
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2.2.7 Shot Design 

 

O Shot Design designa-se por ser um estudo/esquema individual onde fazem parte diversos 

elementos, nomeadamente, posição das luzes, movimento de câmera, posicionamento, movimento de 

personagens e os objectos essenciais a cada cena.    

   Antes da fase de rodagem foram realizados os Shots Design para todas as cenas do guião, sendo que 

antes de cada filmagem recorremos a esses esquemas base.  

   Este documento encontra-se no anexo 8. 

 

                                                   

 

                               
                                      

                                     Figura 7. Exemplo do Shot Design, da cena 3. 

 

 

 

 

 

2.2.8 Breakdown Sheet 

 

   O Breakdown Sheet caracteriza-se por ser uma tabela de orientação para cada uma das cenas para os 

produtores, equipa do guarda-roupa e para equipa técnica. Nesta tabela aponta-se o número de cena, 

local de filmagem, exterior ou interior e número de página, bem como os atores, guarda-roupa, 

maquilhagem, efeitos especiais, equipamento, figurantes, sons e objectos adicionais. 

     Esta tabela constituiu outro recurso que era utilizado antes de se rodar cada uma das cenas, visto que 

continha informações extremamente necessárias. O Breakdown Sheet de exemplo encontra-se em 

anexo 9. 
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                                                  Figura 8. Exemplo do Breakdown Sheet, da cena 36. 

 

2.2.9 Orçamento 

Para o projecto realizamos um orçamento para termos uma noção dos gastos do mesmo. O 

dinheiro angariado com as vendas dos brindes cobriu parte das despesas que tivemos nesta 

produção. 

 

             

               Figura 9. Orçamento 
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Capítulo III 

3. Produção 

3.1. Iluminação 

 

     A iluminação é uma área verdadeiramente importante porque através dela também se 

transmitem estados de espírito e sensações.  

    As filmagens foram feitas com recurso a luz artificial e natural, embora a primeira esteja bem mais 

presente que a segunda. Ao usarmos luz natural tivemos em conta a exposição do sol, para que a luz 

não ficasse demasiado forte, visto ser um tipo de luz que não se pode programar. Quando recorremos 

a luz artificial reflectimos acerca do tipo de ambiente e no efeito ou sensação que pretendíamos 

mostrar em cada cena. Assim, estudamos previamente o local e o tipo de luz que iríamos inserir, ou 

seja, ao usarmos luz artificial utilizamos três focos de luz amarela e directa e para que a luz não 

ficasse “forçada” juntámos adereços dentro do mesmo Design do espaço para dar o ambiente que 

pretendido, bem como para destacar um sentimento tanto positivo como negativo, consoante a cena. 

Além dos focos de luz para uma expansão da luz utilizámos um reflector de fotografia, para 

direccionar a luz para determinado sítio em questão. E para uma melhor medição de luz utilizámos 

o fotómetro externo. 

  Desta forma, podemos afirmar que a iluminação é um ponto essencial e indispensável na área 

audiovisual, visto que também está totalmente ligada com o espaço em que se insere, comunicando 

constantemente uma mensagem do local ou do estado espírito da personagem. 
 

   

 

       Iluminação e fotografia 

 
     Fotografia, deriva do grego, Foto = Luz e Grafia = Escrita e significa “escrever” com Luz. Como 

tal, ter uma boa e correcta iluminação foi um dos nossos objectivos principais. 

Quando pensámos na iluminação tivemos em conta diversos aspectos, todo o material que tínhamos 

disponível (dois focos com rede favo de mel, um fresnel, diversos difusores, reflectores e luz 

natural), o tipo de iluminação que pretendíamos fazer e os custos que isso poderia ter em logística. 

Posto isto, chegámos à conclusão que não iríamos usar luz directa artificial, mas antes aproveitar o 

máximo de luz natural que conseguíssemos, tendo sempre o mínimo de contraste de modo a obter 

iluminação mais suave. Em rodagens em espaços interiores usámos luz reflectida em paredes e 

tectos, para preencher sombras e luz solar como luz principal, criando assim uma iluminação muito 

suave. Em filmagens exteriores, procurámos utilizar apenas luz solar e um reflector, menos em 

casos excepcionais em que o reflector não fosse necessário. 

         Em anexo 10 estão os esquemas de iluminação. 

 
   

   Balanço de brancos 

  
     Para obtermos uma cor com um maior rigor, outro dos nossos objectivos, usámos cartões de 

balanço de brancos e procurámos manter a temperatura de cor dos diferentes tipos de iluminação 

dentro dos mesmo valores ( 5.600K ) anulando algumas luzes ambiente e criando outras.  
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          Objectivas e Enquadramentos 

 

  Usámos três objectivas, uma Canon 17-55mm f/2.8, uma Canon 50mm f/1.4 ( full frame ) e uma 

Canon 18-135mm f/3.5 - f/5.6, estando estas respectivamente pela sua ordem de importância, sendo 

que a última serviu apenas de backup. Visto que grande parte das filmagens foram em interiores e 

em planos médios, a 17-55mm acabou por ser uma boa opção para parte do trabalho; A 50mm só foi 

usada para alguns close-up’s e para condições luminosas menos favoráveis, conseguindo assim fazer 

e “desenhar” todos os enquadramentos que já estavam previamente previstos e pensados antes de 

cada uma das cenas. 

          

 

 

3.2. Captação de Som 

        

       O som também é um dos elementos fundamentais para um bom produto de audiovisual, sem ele 

a imagem torna-se aborrecida. Para uma melhor captação de som utilizámos a perche, microfone 

Rode shotgun e o gravador da Roland referência Roland R-26. Por fim, utilizámos a claquete, para 

sincronizar o som na parte de edição quando a parte superior no inferior. 

Para grande parte dos sons procedemos à técnica de Folley, tais como passos, teclas do telemóvel, 

chávena de loiça, porta a abrir e a fechar. A técnica de Folley é quando se cria um som o desenha um 

som para “enganar” o espectador a pensar que está a ouvir realmente o que vê, ou pensar ser, como 

por exemplo, no caso do batimento cardíaco usamos pano cru para realizar o som. 

 

 

 

3.3. Shot Log 

 

       Shot Log designa-se por ser outro elemento de orientação para os editores, facilitando-lhes o 

trabalho e o tempo na fase de edição. Nesta tabela aponta-se nome e duração do ficheiro na camera e no 

gravador de som, número de take e número de planos. 

      Shot Log em anexo 11. 

                                                        

                                                       Figura 10. Exemplo de um Shot Log, da cena 12 
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3.4. Equipamento/material usado 

 

       Para a produção da míni web série utilizámos uma câmera Canon EOS 70D, três lentes da Canon 

(50mm, 18-135mm e 17/55mm) três focos de luz, microfone shotgun, perche Rode, gravador Roland 

portátil, steadicam, slide, reflector, dois tripés, fotómetro, míni LCD, cartão de balanço de brancos. 

 

 

 

3.5. Equipa Técnica 

 

      Para esta produção tivemos ajuda por parte de diversas pessoas a diversos níveis e no decorrer do 

projecto, estas foram variando consoante a sua disponibilidade. 

 

         

 

Filmagens 

 

  

Nomes 

 

Realização, provação e edição 

 

  

Rafael Pires e Raquel Silva 

 

Produção 

 

  

                      Rafael Pires e Raquel Silva 

                 

                       Direcção de Fotografia 

 

  

Carlos Teixeira, Rafael Pires e Raquel Silva 

 

Operador de câmera 

 

  

Rafael Pires , Raquel Silva e Carlos Teixeira 

 

                           Operador de som 

 

  

Cláudio Martins, Carlos Teixeira, Rafael Pires , 

Raquel Silva, Rafaela Silva e Fábio Pereira 

 

 

Making Of 

 

  

Sofia Viegas, Rafael Pires e Raquel Silva 

 

Claquete 

 

 Mário Silva, Carlos Teixeira, Mauro Pedrosa, 

Rafael Pires, Fábio Pereira,  

Rafaela Silva e Raquel Silva 

 

 

Guarda roupa 

  

Raquel Silva e Rafael Pires 

 

 

Tabela 2. Equipa Técnica 
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Capítulo IV 

4. Pós-Produção 

4.1. Edição do Som       

       A edição final da mini web série foi feita no programa Adobe Premiere, onde sincronizamos e som e 

nivelamos. Seguidamente, utilizámos o programa da Adobe Audition para espacializar, remover ruído  

(com noise gates e noise reductions) e ainda, para tratar o som. 

      Visto que o público-alvo valoriza imenso a música, esse aspecto foi algo que também tivemos em 

consideração, assim sendo,  procurámos os seguintes artistas de diferentes géneros para a banda sonora, 

devido aos diversos “moods” que pretendíamos destacar, tais como Orelha Negra, Sinistro, Miguel 

Gameiro, Diogo Piçarra, Linda Martini, Mariza, Moulinex e Amor Electro, via página de Facebook e E-

mail.                                                        

      Assim, o soundtrack para a web série foi escolhido tendo em conta o público-alvo e visto que este 

depende da música a cem por cento no seu dia-a-dia. 

        Em anexo 12 encontram-se as minutas de autorização dos artistas/grupos. 

 

 

                                                 
                                                    Figura 11. Exemplo de uma das minutas 
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4.2. Edição e tratamento/correcção da imagem  

    

      A cor é um elemento bastante importante no tratamento da imagem, sendo que além de transmitir 

diversos estados de espíritos, pontos de vista e emoções pode ainda, atrair e inspirar quem observa 

determinado produto audiovisual. 

     Quanto ao tratamento/correcção da imagem e ao “color grading” (tradução “gradação de cor”) ambos 

foram feitos no programa Adobe Premiere. 

    O tratamento/correcção da cor foi utilizado de modo a que a imagem ficasse mais fiel e consistente, 

como se estivesse a ser observada a “olho humano”, assim os negros permanecem escuros e os brancos 

mantêm-se brancos. Na edição de imagem, nivelámos elementos bastante significativos na área da 

imagem, tais como a exposição, o brilho, contraste e a saturação. Embora tenhamos usado como base o 

Lut Universal do Premiere para garantir uma maior harmonia e rígor entre os filtros usados em diversas 

cenas.  A fase de correcção da cor foi quase nula, visto que imprimimos elevado rigor na fase de 

filmagens, usámos apenas o Lut Universal de modo a criar menos contraste e a obtermos um melhor 

color grading. 

    A gradação da cor ou “color granding” é como se fosse uma “pintura” sobre o vídeo, dando um 

aspecto mais estético e criativo ao produto final. Deste modo, comunica por meio de um tom cromático, 

sentimentos, maneiras de estar, estados de espírito, emoções ou um determinado tema. Nesta míni web 

série, foram aplicados os seguintes filtros: Blockbuster Live Die, Polaris, Classic Tension, Muscle Car, 

Elevator Fight; Blockbuster Cool Frost e Color Film Stock Kodak 5219, através do plugin Looks do Magic 

Bullet Suite. Utilizámos estes filtros com o intuito de dar uma maior ênfase, contrastando e realçando os 

tons verdes para situações mais negativas, de modo a destacar o sentimento e emoção da personagem,  

contudo tivemos bastante cuidado para não exagerar. Por outro lado, para cenas de carga menos 

dramática destacámos os tons cor de rosa, de modo a suavizar a carga dramática de determinadas cenas. 

Ou ainda, no caso de personagens terem pensamentos opostos, tal como na personagem Pedro e Maggy, 

visto a primeira personagem apresentar uma maneira menos positiva de viver destacámos esse aspecto 

através dos tons verdes (tom frio), enquanto no caso da Maggy realcámos por meio dos tons cor de rosa 

(tom quente). Além dos tons anteriormente referidos, o tom de pele foi algo em que refletimos, 

principalmente para as personagens principais (Pedro e Maggy), assim apresentamos um tom mais claro 

na pele das mesmas, de modo a diferenciá-las das outras personagens. 

 

 

                
 
               Figura 12. Color Grading 
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4.3. Intro  

   

   Na intro inserimos o nome da série dos actores, bem como dos realizadores e produtores, optámos por 

elaborar algo simples, com dinamismo e na mesma linha gráfica do que já tínhamos nos outros suportes. 

No fundo agarrando nas artes finais e trabalhando-as neste novo meio. 

   Para a elaboração do vídeo introdutório da série recorremos a corantes de duas cores (verde e 

vermelho), sendo este inserido num aquário com água. Após várias tentativas conseguimos o efeito 

pretendido. Optámos por usar corante visto que este ia dar o efeito/aspecto pretendido de fluidez, 

espontaneidade e dinamismo. 

     Mais tarde, em pós-produção alterámos a cor do corante para que esta ficasse em harmonia com as 

cores escolhidas no decorrer do projecto. Para a edição da Intro utilizámos dois programas da Adobe, 

After Effects e Premiere, o primeiro para edição de imagem e o segundo usado para a montagem do som. 

Ao nível sonoro, contactamos o grupo Orelha Negra e usámos a música “M.i.r.i.a.m” como “Main Theme”. 

 

 

 

  

                                         
                                    Figura 13. Intro 

 

 

4.4. Grafismos 

   
    Após a fase de pesquisa para os grafismos, iniciámos diversas experimentações até chegar à ideia final 

para a série. O conceito era criar algo simples, perceptível e que estivesse em concordância com a 

geração milenar. 

     Para a edição e composição dos grafismos usámos o programa After Effects e Illustrator, sendo que 

toda a parte gráfica foi adaptada a esta geração e em sintonia com a linguagem gráfica do Projecto.  Este 

grafismo foi aplicado na parte em que as personagens escrevem ou falam ao telemóvel, para que dar a 

concepção de interacção de acções em determinada Cena causando assim interactividade.    

   A pesquisa dos mesmos apresenta-se em anexo 13. 
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 Figura 14. Grafismo 1 

 

 

 

 
 Figura 15. Grafismo 2 
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 Figura 16. Grafismo 3 

 

 

 

 

   Capítulo V 

5. Vertente gráfica 

 

5.1. Infografias 

                          

      As infografias são esquemas visuais, simples, claros e intuitivos com o objectivo de clarificar 

determinado assunto, neste caso as duas doenças. 

     Estes esquemas tratam duas doenças a um nível científico e ilustrativo de tudo o que as rodeia, tais 

como os sintomas, tratamentos, como e onde se manifestam.  

    Ao incluirmos as infografias neste Projecto foi com o propósito de informar ainda mais a sociedade de 

um modo geral, com principal foco na geração milenar, sendo que após as visualizarem além de 

perceberem mais acerca das doenças a que nos referimos, também irão entender determinadas 

maneiras de estar e de ver a vida, como as duas personagens principais da Míni Web Série. Também 

criámos esta vertente com o intuito de reduzir custos e de mostrar tudo o que não se vê a “olho nu”.   

   

  Para a sua realização utilizamos o programa da Adobe Illustrator. E quanto à sua divulgação, estas 

encontram-se publicadas no website e na página de Facebook do projecto. 

    Em anexo 14 apresenta-se uma vasta pesquisa de infografias, tendo em conta o público-alvo em 

questão como “inspirações” e ainda as infografias finais. 
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                                 Figura 17. Infografias finais 

 

 

5.2. Website 

 

    O Website acaba por se incluir numa das principais vertentes ao nível de divulgação. Este contém 

informações muito mais detalhadas, quer das três principais vertentes, como a explicação do próprio 

projecto, elenco, infografias informativas, novidades e por fim, as parcerias.  

    Esta página de internet foi construída com base no Word Press, com uso de um tema, one page. Visto 

que esta vertente não se destinava a ser a principal procurámos simplificar o nosso trabalho ao nível de 

códigos, posto isto, o website tem o aspecto gráfico simples, esteticamente interessante, harmonioso 

intuitivo, funcional e interactivo. Com navegação de scroll vertical de fácil navegação, por meio de um 

menu superior e com recurso a dois idiomas, a pensar no nosso foco principal como a geração milenar, 

o tipo de navegação aplica-se a qualquer faixa etária visto a sua simplicidade e funcionalidade. Quanto à 

cromática, foi previamente definida quando se tratou de toda a parte gráfica, criando um equilíbrio 

cromático, de cores e tons mais escuros com os mais claros.  Os objectivos do mesmo visavam conferir 

uma maior divulgação do Projecto, com um maior foco na mini web série; Ainda, apresentar os actores, 

as parcerias e os apoios presentes neste trabalho académico; E por último, divulgar as três vertentes que 

desenvolvemos no decorrer do trabalho. 

    Em Anexo 15 encontra-se a pesquisa para o website. 
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      Figura 18. Website 

     

      

     Link: http://www.lavender.com.pt 

 

 

 

 

 

5.3. Cartões e credênciais 

 
     Como meio de identificação e divulgação do projecto e tendo em conta que uma das nossas vertentes 

era a vertente gráfica, desenvolvemos um cartão e uma credencial. Os cartões foram distribuidos à 

medida que vendíamos os brindes, enquanto que as credenciais constituíram um elemento de 

identificação de toda a equipa, tendo sido usadas nas diversas fases do projecto, tais como casting e 

rodagem. 

             

 

 

                        
                                    

                                  Figura 19. Credenciais e cartão. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lavender.com.pt/
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5.4. Logo e manual de normas 

 

           

 

                      

      Figura 20. Versões, proporções e margens do logo 

 

 

       

                   Figura 21. Duas versões e a fonte original 
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 Exemplo: 

                                           

                      

                                Figura 22. Evolução do logo. 

 

                                           

   No primeiro exemplo temos a fonte “PORTO” original, enquanto no segundo exemplo a fonte    

já tem as novas alterações. 

 

 

                          

     

                     Figura 23. Cor oficial do logo 
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                       Figura 24. Utilização do logo sobre diversos fundos, com base na cromática do projecto. 

                                      

 

     

                                          Figura 25. Restrições e proibições do logo 
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Capítulo VI 

6. Vertente de multimédia 

 

    A vertente de multimédia foi realizada como vertente complementar à míni web série, dispondo-se 

de animações em 3D, de modo a explicar cada uma das doenças (Leucemia e Linfoma) e ainda, com o 

objectivo de informar a população em geral, embora com maior destaque na geração milenar.  

    Esta vertente, consiste em duas animações em 3D, visto que são uma óptima maneira de 

complementar o trabalho e cumprir o nosso principal objectivo.       

    Para desenvolver esta vertente usamos o software 3ds Max e Adobe After Effects. Sendo o primeiro, 

para modelar e renderizar as células (globos vermelhos, globos brancos, globos brancos doentes e 

linfócitos). Enquanto no segundo, criámos a animação em si, com um sistema de partículas em 3D 

causando o movimento pretendido. Seguidamente ainda no mesmo programa, decidímos utilizar uma 

câmera 3D de forma a adicionar profundidade de campo e uma vinheta para dar um aspecto mais 

microscópico. No que envolve o grafismo aplicámos um estilo totalmente moderno, simples e com base 

na imagem gráfica previamente definida nas outras vertentes. 

    Por fim, as animações foram narradas pelo “Dr. Gonçalves” (Médico principal da web série) de maneira 

a criar uma ligação com a websérie. 

   Ver em anexo 16 o documento correspondente. 

 

 

 

Figura 26. Animação 3D 
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Capítulo VII 

7. Comunicação e divulgação do projecto 

7.1. Redes sociais  

    Neste projecto beneficiámos de diversas redes sociais, nomeadamente, Facebook, Instagram, Twitter 

e outro meio de divulgação o Website do projecto, partilhando diversas informações bastante úteis em 

relação às duas doenças, bem como ao decorrer das diversas fases do Projecto Lavender. Escolhemos 

estas redes sociais por serem as mais utilizadas na actualidade, visto serem todas gratuitas e bastante 

usadas pelo público-alvo que pretendemos atingir.  

 

 

Facebook 

 

  A página de Facebook serviu para partilhar as diversas fases do projecto, tais como castings, pré 

rodagem, rodagem, edição e montagem, parte gráfica, making of, crowdfunding, acrescentando ainda 

mais informações acerca das doenças, como é o caso da vertente gráfica das infografias. 

   E ainda como meio de contacto com diversos actores e grupos musicais para fazerem parte desta mini 

web série.  

  

Link: https://www.facebook.com/lavenderproject 

 

                           
                        

                       Figura 27. Página de Facebook do Projecto Lavender. 

 

 

 

  Instagram 

  

   Esta rede social serviu para divulgações do Projecto não exclusivamente da nossa parte, mas também por 

parte do público-alvo e ainda, uma amostra das diversas fases de desenvolvimento do Lavender. Ou seja, na 

rede social referida publicamos fotografias do casting, da rodagem, da preparação das rodagens e da edição.             

   Inicialmente durante quatro semanas lançámos um desafio aos jovens para que tirassem uma fotografia para 

o seu Instagram com o hastag #LavenderAgainstCancer. 

 

 Link: https://www.instagram.com/lavenderproj   

 

https://www.facebook.com/lavenderproject
https://www.instagram.com/lavenderproj
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   Figura 28, 29 e 30. Instagram 

 

  

 

 

 

    Twitter 

 

  Criámos esta rede social com o intuito de divulgar o Projecto e também de atingir um público 

internacional, visto que fora de Portugal existem bastantes pessoas a darem uso a esta rede social.  

 

 

   Link: https://twitter.com/lavenderproj 

 

https://twitter.com/lavenderproj
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                               Figura 31. Divulgação do Crowdfunding no twitter 

 

 

 

 

 

      Website 

    

      O Website é um dos principais meios de divulgação. Este contém informações mais detalhadas, quer 

das três principais vertentes, como a explicação do próprio projecto, elenco, infografias informativas, 

novidades e por fim, as parcerias.  

     Esta página de internet foi construída com a CMS Word Press, com o tema One Engine posto isto, o 

website tem um aspecto gráfico minimalista, esteticamente interessante, harmonioso, intuítivo, 

funcional e interactivo. Tem navegação horizontal de fácil navegação, por meio de um menu superior e 

com recurso a dois idiomas, o tipo de navegação aplica-se a qualquer faixa etária visto a sua simplicidade 

e funcionalidade. Quanto à cromática, foi previamente definida quando se tratou de toda a parte gráfica, 

criando um equilíbrio cromático, de cores e tons mais escuros com os mais claros.  

    Os objectivos do mesmo eram uma maior divulgação do Projecto, fundraising, a obtenção de um maior 

foco na mini web série; Ainda, apresentar os actores, as parcerias e os apoios presentes neste trabalho 

académico. 

 

 

Link: http://www.lavender.com.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lavender.com.pt/
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                                                                        Figura 32. Website 

 

 

 

 

 

Expansão do Projecto 

 

  Quanto ao percurso de expansão do projecto contactámos diversas marcas através das suas páginas, 

que pudessem estar interessadas em divulgar o nosso Projecto, tais como, Hypeness, Sumol e Compal, 

P3 (secção do Público), Ainanas e Tá Bonito, visto estas páginas terem como público-alvo jovem dentro 

das faixas etárias que pretendíamos alcançar. Neste processo, nem sempre obtivemos feedback positivo 

por parte das Páginas, no entanto o P3 lançou uma notícia sobre o Projecto Lavender. 

 

   Link: http://p3.publico.pt/vicios/ecra/20415/lavender-serie-que-quer-tratar-leucemia-e-o-linfoma-

por-tu 

 

 

 

 

 

 

7.2. Gráficos e estatísticas da divulgação do Projecto no Facebook 

 

    A página de Facebook Lavender foi criada a 26 de Março e o feedback foi bastante positivo, através de 

diversas pessoas fora e dentro do público-alvo.  

 

 

 

 

 

http://p3.publico.pt/vicios/ecra/20415/lavender-serie-que-quer-tratar-leucemia-e-o-linfoma-por-tu
http://p3.publico.pt/vicios/ecra/20415/lavender-serie-que-quer-tratar-leucemia-e-o-linfoma-por-tu
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 Figura 33.  Gostos, comentários, partlhas e reacções 

 

 

 

 
Figura 34. Alcançe da página de Facebook nas diversas faixas etárias, embora com maior ênfase no público que               

pretendíamos atingir. 
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                                                      Figura 35.  Alcançe da página de Facebook nos diversos países e cidades 

 

 

 

7.3. Crowdfunding 

 

    Crowdfunding, define-se por um mecanismo de recolha de dinheiro pelas contribuições de diversas 

pessoas dispostas a ajudar e a investir para uma melhor elaboração deste projecto. Esta técnica, tem 

vindo a aumentar nos dias de hoje, visto que cada vez existem mais diversos problemas e pouco 

investimento para os resolver, este conceito pode vir a ser definido como inovador, ético, perspicaz e 

alcançável a diversas pessoas.  

    Nesta etapa, não tivemos grande aderência por parte das pessoas,  pelo que tivemos de arranjar uma 

alternativa para angariarmos dinheiro para o projecto. Foi após este método que nos surgiu a ideia de 

criar os brindes. 

   O crowdfunding teve inicio a 15 de Abril de 2016 até 16 de Maio de 2016, embora poucas pessoas 

tenham aderido conseguimos quatro apoiantes e uma totalidade de 15 euros e 210 partilhas. Apesar do 

método não ter tido bons resultados conseguimos uma maior visibilidade do projecto, visto que 

bastantes pessoas a partilharem o mesmo pelo Facebook. 
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      Figura 36. Crowdfunding 

 

 

 

 

 

 

7.4. Angariação de fundos para Projecto 

 

    Face ao problema referido no parâmetro anterior, pensámos em criar brindes úteis de maneira a não 

gastarmos muito dinheiro na sua elaboração. Posto isso, produzimos saquinhos com aroma a Lavanda e 

ímanes com o hastag #LavenderAgainstCancer com o laço da cor lavanda (cor referente a todos os 

cancros), desta forma não só estaríamos a despertar curiosidade das pessoas para conhecerem o 

projecto em si, mas também teriam algo útil e estariam a ajudar-nos. Neste caso, as pessoas elogiaram 

bastante a nossa ideia e o projecto em si, ou seja, o feedback acabou por se tornar bastante positivo. 
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        Figura 37. Brindes  

 

 

 

8. Pespectivas e objectivos do projecto para o futuro 

 

     Visto que os projectos devem ter uma projecção para o futuro também reflectimos acerca desse 

aspecto.  

    Inicialmente, ao definirmos a ideia para o projecto elaborámos um objectivo e também nos foi colocada 

essa mesma questão por parte dos orientadores “Quais as perspectivas para o futuro?”,  do nosso ponto 

de vista a míni web série poderia ser um exemplo de um novo “modelo” para a área científica no campo 

da saúde, assim como um elemento adicional informativo e dinâmico, ou seja, em vez das pessoas 

pesquisarem na internet vídeos, textos, imagens ou testemunhos acerca de determinada doença, 

podendo assistir a uma míni web série exposta na internet e acessível a todas as pessoas de forma 

gratuita. Nela iria constar o básico de determinada doença, como a designação ou explicação, 

tratamentos, procedimentos e sintomas. Desta feita, a pessoa selecciona apenas o episódio que lhe 

interessa assistir ou se pretender um conhecimento mais abrangente assiste aos diversos episódios da 

série. 

     Assim, se estas perspectivas se aplicarem no futuro a sociedade sairá bastante beneficiada e as 

pessoas estarão bem mais informadas acerca de diversos aspectos das mais vastas doenças através de 

um modo mais inovador que o habitual. E nós enquanto autores deste projecto teríamos todo o gosto 

em lhe dar o seguimento deste modelo para outras doenças em questão. Seguindo esta lógica, no futuro 

pretendemos contactar farmacêuticas e hospitais, para que a web série seja visualizada, por exemplo em 

salas de espera. 

  Além da finalidade anteriormente referida, pretendemos alcançar o máximo de festivais de cinema, 

curtas-metragens, concursos e por fim, canais internos. 

 

 

 

9. Reflexão Crítica 

 

   Tal como em todos os projectos tivemos diversos contratempos e problemas, mesmo assim 

procurámos solucioná-los da melhor forma possível.   

  Após a escolha das doenças e da Associação tivemos diversas dificuldades na construção do Guião 

Literário, tanto na parte científica como na técnica, como resposta à primeira problemática, efectuámos 

múltiplas pesquisas acerca das doenças e contactamos profissionais da área da saúde e pessoas que já 

tivessem tido a doença, para termos testemunhos para uma construção real da história das personagens. 
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Em relação à segunda dificuldade, lemos os livros sugeridos pelos orientadores para uma boa 

investigação e conhecimento na área técnica do guião. 

   Com o desenrolar do projecto, não foi fácil arranjar cenários hospitalares para a produção da série 

ainda assim, com alguma persistência e após termos entrado em contacto com trinta locais possíveis. 

Após uma reunião com o Instituto Português de Oncologia de Lisboa(IPO) disponibilizou-nos a escola de 

enfermagem como local de rodagem, no entanto, mais tarde surgiram diversos problemas com 

autorizações por parte de pessoas e tivemos de procurar outro local hospitalar. Em seguida, voltámos a 

procurar e deslocar-nos a bastantes clínicas públicas e privadas, onde acabámos por encontrar a Clínica 

da Luz e a Clínica São Cristóvão para a rodagem da parte hospitalar. Nestas clínicas os cenários não 

estavam em total acordo com o cenário pretendido com doenças deste tipo, desta forma improvisámos 

e adaptámos o espaço com elementos que fomos arranjando e criando. 

    Visto que tínhamos bastantes actores nem sempre foi fácil conciliar os horários com os dos locais de 

rodagem, mesmo assim conseguimos sempre encontrar uma solução. 

     Assim, o projecto ajudou-nos não só a criar uma ideia de como é ter uma experiência profissional ou 

quase profissional, desde da pré-produção à pós-produção, onde se desenvolvem elementos de elevada 

importância, como cronogramas de produção, casting, trabalho em equipa, gestão de actores, gestão de 

tempo, questões burocraticas, orçamentação e contactos profissionais. Inevitavelmente, este processo 

encetado no inicio do ano ajudou a que nos realizássemos academicamente e constituiu uma 

oportunidade para nos aperfeiçoarmos e aprendermos ainda mais sobre diversos assuntos relacionados 

ao Audiovisual e uma boa maneira de nos reinventarmos para o futuro. Este projecto, teve pontos altos 

e baixos, como todos os outros, mas todos os problemas e todos os "Não" que fomos ouvindo, as 

mudanças a última da hora, bem como as pessoas que mudavam de ideias fizeram com que ficássemos 

mais determinados e consequentemente mais perto dos nosso objectivos. Temos um produto do qual 

nos orgulhamos bastante e que no futuro temos toda a satisfação em dizer " Eu fiz isto”, "Eu criei aquilo" 

e “Passei por isto para chegar aquilo”.  Para finalizar, resta referir que com o projecto Lavender ficámos 

mais ricos enquanto seres, pois conhecemos boas pessoas, amigos, contactos profissionais e que 

acabamos por valorizar ainda mais pessoas que passam por doenças como estas.     
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