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Resumo

O presente relatório apresenta o processo de desenvolvimento do projeto audiovisual “Uma 
Noite de Lua Nova”, feito nos núcleos N.A.D.A (Núcleo de Arte Digital e Animação) e Ladeh 
(Laboratório de Design de Histórias) do Departamento de Artes & Design da PUC-Rio, em 
parceria com a Instituição Planetário do Rio de Janeiro.

Foram realizadas desde etapas de concepção de arte e história, roteiro a confecção de 
personagens, captura de imagem, atuação, estudo de técnicas de animação e criação de 
imagens fulldome.



 Introdução

O NADA – Núcleo de Arte Digital e Animação e o LaDeh – Laboratório de Design de Historias, 
ambos do Departamento de Artes & Design da PUC-Rio  responsáveis pela criação e
 desenvolvimento do filme “Em Uma Noite de Lua Nova", se caracterizam como espaços de 
pesquisa que adotam uma metodologia de trabalho inter/multidisciplinar.  Desta forma, a 
participação de professores, especialistas, alunos de graduação e de pós-graduação, juntos no 
desenvolvimento do projeto, faz com que o conhecimento gerado seja naturalmente 
compartilhado entre os participantes.  Além disso, o processo colaborativo adotado com o 
Planetário possibilitou a troca de conhecimentos de Astronomia e de Design entre os membros
da equipe.  Os aprendizados puderam ser registrados e apresentados em eventos científicos, 
gerando trabalhos que servem de referência para novos projetos.

Estratégia Metodológica Utilizada

O projeto Em Uma Noite de Lua Nova será o primeiro produto brasileiro desenvolvido 
originalmente para exibição em formato fulldome.  Isso porque uma outra experiência 
nacional anterior foi pautada na adaptação de um filme para esse formato,  enquanto o 
projeto Em Uma Noite de Lua Nova, desde sua concepção, já foi pensado para o formato 
fulldome.  Dessa forma, pode-se explorar e experimentar o potencial da tecnologia, com vistas 
ao desenvolvimento de um produto que reflita essa investigação. Vale ressaltar que os 
produtos para exibição em formato fulldome encontrados hoje no mercado são importados, 
não existindo produtos brasileiros para esse segmento. Além disso, a maior parte desses 
produtos importados exploram a técnica 3D de animação e no projeto Em Uma Noite de Lua 
Nova optamos pelo desenvolvimento de técnicas de manipulação de bonecos, live action e 
animação 2D de forma integrada, o que se apresenta como um diferencial em relação aos 
produtos encontrados no mercado. Existe, portanto, uma inovação não só de produto, como 
também de processo, envolvendo a criação e confecção de bonecos, animações, infográficos, 
criação de trilha sonora e efeitos de computação gráfica dentre outros.

Contribuição do projeto para formação de recursos humanos especializados para a academia
e educação básica e superior:
O envolvimento de professores, especialistas, alunos de graduação e de pós-graduação em um
projeto de caráter educacional contribui para a formação de profissionais mais capacitados e 
conscientes sobre a diferença que podem fazer no exercício de suas atividades.  
Os Workshops sobre produção fulldome organizados pelo Planetário e pela PUC-Rio ajudaram 
a disseminar os conhecimentos gerados no processo de realização do projeto Em Uma Noite 
de Lua Nova, uma vez que tanto a equipe do NADA – Núcleo de Arte Digital e Animação da 
PUC-Rio como a equipe do LaDeh – Laboratório de Design de Histórias tiveram a oportunidade 
de apresentar seus processos de desenvolvimento para os participantes dos Workshops.
informar como as tarefas foram realizadas através do levantamento bibliográfico; análise de 
dados; equipe envolvida; experimentos realizados; geração de gráficos; divulgação de 
resultados; entre outras atividades que caracterizem de forma clara como a realização 
pesquisa foi conduzida. 



Atividades Realizadas

Período 2012 Atividades realizadas

Pré-Produção

Janeiro a Março Planejamento do conteúdo científico seguindo os 
Parâmetros Curriculares Nacionais; estudo da tecnologia 
FULLDOME, definição de técnicas de produção.

Março a Maio Argumento (elaboração de uma história) e pesquisa de 
conteúdo (adequar o conteúdo científico, definido pelos 
astrônomos, à história).

Produção

Maio a Julho Escaleta, roteiro e sinopse

Julho Storyboard, pesquisa de mídia, concept de aprovação;

Julho a Setembro Produção de bonecos, ensaios, gravação de atores, 
gravação de áudio. Animação 2D, desenhos; captura e 
gravação de áudio; criação e produção de trilha sonora 
original; Animatic de aprovação; alternativas técnicas; 
preparação para projeção FULLDOME.

Pós-Produção

Setembro a Novembro Edição/pós edição; efeitos de computação gráfica; 
infografia.

Finalização e Ajustes

Dezembro Finalização; sonorização final e entrega.

Resultados Obtidos 

Resultado Atividades relacionada

Palestra Palestra no Planetário sobre desenvolvimento do projeto e 
da tecnologia de fulldome para animação

Exibição da Peça Em uma Noite de Lua Nova é exibido no planetário da 
Gávea do Rio de Janeiro todos os fins de semana para 
estudantes da rede pública.



Avaliação do Aluno em Relação ao PIBIC

O programa PIBIC deu acesso a estrutura para estudar e desenvolver o método de animação 
que se integrasse da melhor maneira possível a tecnologia fulldome presente no planetário da 
Gávea. 

O núcleo de estudo N.A.D.A e LaDeh conseguiu graças a esse trabalho desenvolver de forma 
pioneira no Brasil uma animação totalmente voltada para fulldome em formato HD.  Como 
todo trabalho pioneiro encontramos dificuldades em juntar informações de referência e gerar 
um resultado adequado para o nosso cenário.  Nesse momento foi essencial a presença dos 
orientadores e técnicos do planetário nos permitindo acesso a materiais de estudo e palestras 
com especialistas internacionais.

Pode-se verificar de imediato pelo menos dois níveis de contribuição do projeto para o avanço 
do Estado da Arte do conhecimento na área:

- no âmbito da pesquisa da tecnologia fulldome: envolvendo a investigação de soluções de 
design em seus aspectos de narrativa, linguagem, visualização e produção audiovisual para 
exibição em cúpula no formato fulldome; utilização e desenvolvimento de ferramentas para 
otimização dos processos de preparação, tratamento e edição de imagens; exploração de 
técnicas mistas.

- no âmbito do ensino: tornando informações científicas de Astronomia acessíveis para um 
público infanto-juvenil; trabalhando um elo entre a Astronomia e o cotidiano das pessoas; 
formando cidadãos mais conscientes da importância do conhecimento científico para a 
construção de um país desenvolvido.
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