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MORAL DA HISTÓRIA  
 

 
Resumo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Produção de um DVD com clipes de animação para 
canções com mensagens positivas, voltadas ao público pré-
adolescente, pais e educadores. As canções, todas de autoria 
de Ricardo Moreira, serão interpretadas pela cantora Marfiza 
de França, com arranjos de Henry Lentino. 
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MORAL DA HISTÓRIA  
 

Vantagens para o patrocinador : 
 

 

 
 
 
 
 
 

Associar  a marca a este proje to é investir  d iretamente  em Educação, em formação  
de valores, consc iênc ia ambiental  etc .  É um trabalho fe i to e d irec ionado a educadores,  
p lanejado e real izado com o  maior  cuidado , para proporc ionar, ao pa troc inador, toda  
tranqui l idade e a cer teza de um ótimo investimento e, à população, um trabalho da mais  
a l ta qual idade,  com é tica e  transparência.   
   Além disso, é importante ressaltar  que se trata de uma publ ic idade duradoura e a 
custo zero (graças à isenção f iscal) , ao contrár io dos car íss imos e efêmeros 30 segundos 
de um comerc ia l  de TV, por  exemp lo. 
   Resumindo, d izer  s im à real ização deste projeto Moral da his tór ia , é mostrar ,  
efetivamente, insat is fação com o que vem sendo oferec ido à soc iedade atual, a lém de  
tornar-se parceiro de ar t is tas ta lentosos,  responsáveis  e com um planejamento  
extremamente  profiss ional  de suas carreiras.  
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MORAL DA HISTÓRIA  
 Importância do projeto: 

  Enquanto se ins is te na di fusão de um entre tenimen to sem qualquer conteúdo, a lgo  
que, consecutivamente, nada acrescenta na construção de um país  r ico culturalmente; por  
outro lado,  em espaços menores ou al ternativos,  vê-se a di ta " in te lectual idade",  
restr ingindo-se a inf indáveis  debates -  o debate pelo debate - , a lgo que não o ferece,  
efetivamente,  qualquer outra opção (di ferentemente  dos inte lec tuais  de outrora , que  
produziam incessantemente) .   

Este "Moral da His tór ia"  v isa a ser  o pr imeiro  passo de uma longa caminhada de seus  
ideal izadores, dando ên fase a este  pensamento:  oferecer  outras opções ARTÍSTICAS ao  que  
se encontra disponível. 

Trata-se de um trabalho, no qual , as canções e as mensagens nelas embutidas v irão 
sempre em pr imeiro  lugar , an tes mesmo de qualquer vaidade de seu ideal izador ou de seus 
intérpretes.  Elas , as canções, e  os c l ipes  resultantes serão as  "celebr idades" .  

Se você empresár io, acredita que é possível se produzir  ar te com responsabi lidade  
social ,  junte-se ao  projeto  Moral  da His tór ia , a jude a torná- lo v iável. 
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MORAL DA HISTÓRIA  
 

 
Objetivo:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Gravar um DVD (3.000 cópias) , contendo c l ipes  
animados, cr iados a par t i r  de canções que vão além do mero 
entretenimento, pois trazem, também, alguma reflexão sobre temas 
como: "Preservação ambiental", "Vida em família", "Desarmamento", 
"Supremacia do amor, perante o ódio", etc, além de conteúdos 
gramaticais, geometria, raciocínio lógico, etc. 
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MORAL DA HISTÓRIA  
 

 
Justificativa: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Num momento em que se percebe uma ausência de material 
específico para o público pré-adolescente, período da vida em que a 
inocência começa a ceder espaço à necessidade de "interferência no meio", 
os jovens são quase obrigados a "pular etapas", buscando na temática 
adulta, a formação do seu caráter.  

Este projeto "Moral da História" visa a oferecer uma reflexão sobre 
"valores", fazendo um contraponto ao bombardeio de "futilidades" e 
"exemplos de caráter duvidoso" propagados pelos meios de comunicação. 
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MORAL DA HISTÓRIA  
 

 
Público-alvo:  

 
 

 
 
  
 

 
 
 
 

Principalmente voltado a pais, 
educadores (Ensino Fundamental) e público 
infanto-juvenil em geral. 
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MORAL DA HISTÓRIA  
 

Democratização: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Além de 300 cópias direcionadas a 
Escolas Estaduais da Região Metropolitana de 
São Paulo (COGSP), estão previstas, no 
mínimo, 10 (dez) palestras com a presença do 
autor em Escolas e Centros Culturais Públicos. 
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MORAL DA HISTÓRIA  
 

Acessibilidade: 
 

 

 

 

 

 

 

Serão disponibilizadas, no menu do DVD 
resultante, versões em LIBRAS (linguagem brasileira de 
sinais),  voltadas ao público com deficiência auditiva. 
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MORAL DA HISTÓRIA  
 

 

Cronograma: 
 

 

 

 

 

Março e Abril - captação, esboços, seleção de músicos, distribuição de 
gravações, cifras e partituras. 
Maio – Arranjos, ensaios, ilustração (parte 1) 
Junho – Gravações, ilustração (parte 2) 
Julho – Arte Final, Animação/Montagem (Sincronização áudio e vídeo) 
Agosto - Mixagem, Masterização, Formalização do Material, ISRC, 
Finalização das Animações,  
Arte Gráfica do Encarte e do material de divulgação. 
Setembro – Replicação – Produção do Material de Divulgação 
Outubro (Mês das Crianças) – Lançamento 
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MORAL DA HISTÓRIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTA OURO – Valor = R$ 40.948,80 (1 Cota disponível) 
 
CONTRAPARTIDAS: 
• Inserção da Logomarca no material gráfico do DVD (caixa e encarte), em 
tamanho proporcional (100%) à Logomarca da Lei de Incentivo. 
• Inserção da Logomarca junto aos créditos ao final da exibição dos clipes; 
• Inserção da Logomarca em todos os materiais gráficos para fins de divulgação: 
folders (10.000 peças – tam. 15,5cm  X21cm), camisetas ecológicas (200 peças) e 
ecobags (200 peças) 
• Inserção da Logomarca nos veículos de mídia externa: busdoor; (9 peças pelo 
período de 60 dias, na região central de SP) 
 
Plus: 
• Criação de uma animação de 15 segundos, citando o nome do(s) 
patrocinador(es) antes do início dos videoclipes; 
• Citação do patrocinador durante as entrevistas motivadas pelo projeto; 
• Banner no site referente ao projeto Moral da História pelo período de 1 (um) ano, 
direcionando ao site do patrocinador. 
 
Além disso, cada cotista tem direito a 90 (noventa) unidades do DVD resultante do 
projeto, 30 (trinta) camisetas e 30 (trinta) ecobags. 
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MORAL DA HISTÓRIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTA PRATA – Valor = R$ 27.299,20 (2 Cotas disponíveis) 
 
CONTRAPARTIDAS: 
• Inserção da Logomarca no material gráfico do DVD (caixa e encarte), em 
tamanho proporcional (75%) à Logomarca da Lei de Incentivo. 
• Inserção da Logomarca junto aos créditos ao final da exibição dos clipes; 
• Inserção da Logomarca em todos os materiais gráficos para fins de divulgação: 
folders (10.000 peças – tam. 15,5cm  X21cm), camisetas ecológicas (200 peças) e 
ecobags (200 peças) 
• Inserção da Logomarca nos veículos de mídia externa: busdoor; (9 peças pelo 
período de 60 dias, na região central de SP) 
 
Plus: 
• Banner no site referente ao projeto Moral da História pelo período de 1 (um) ano, 
direcionando ao(s) site(s) do(s) patrocinador(es). 
 
Além disso, cada cotista tem direito a 60 (sessenta) unidades do DVD resultante 
do projeto, 20 (vinte) camisetas e 20 (vinte) ecobags. 
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MORAL DA HISTÓRIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTA BRONZE – Valor = R$ 13.649,00 (3 Cotas disponíveis) 
 
CONTRAPARTIDAS: 
• Inserção da Logomarca no material gráfico do DVD (caixa e encarte), em 
tamanho proporcional (50%) à Logomarca da Lei de Incentivo. 
• Inserção da Logomarca junto aos créditos ao final da exibição dos clipes; 
• Inserção da Logomarca em todos os materiais gráficos para fins de divulgação: 
folders (10.000 peças – tam. 15,5cm  X21cm), camisetas ecológicas (200 peças) e 
ecobags (200 peças) 
• Inserção da Logomarca nos veículos de mídia externa: busdoor; (9 peças pelo 
período de 60 dias, na região central de SP) 
 
Além disso, cada cotista tem direito a 30 (trinta) unidades do DVD resultante do 
projeto, 10 (dez) camisetas e 10 (dez) ecobags. 
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RICARDO MOREIRA - PROPONENTE DO PROJETO 
Além de ser o autor das canções, atuará na ilustração/animação dos clipes. 
 
- Músico Profissional, desde 2001 (OMB - Ordem dos Músicos do Brasil, Matrícula: 35289)  
- Compositor (Cadastrado na ASSIM - Associação de Intérpretes e Músicos, Matrícula: 001338-2),  
possuindo registros fonográficos ao lado de artistas como Zé Rodrix, Ayrton Mugnaini Jr.  
e grupo Salada Mística, entre outros. Tem seu nome registrado em verbete no Dicionário Houaiss de MPB (Instituto Cravo Albin). 
 
Discografia: 
 
Com o grupo Salada Mística: 
CD Batom no Colarinho; 
CD Nós na Fita (Coletânea/ Fundo de Cultura de Santo André) 
CD Tributo à paz (Coletânea/ Fundo de Cultura de Santo André) 
CD Projeto ABCena (Coletânea/ Fundo de Cultura de Santo André) 
CD Expresso XXI (Coletânea/ Rede Solidária da Música Brasileira) 
CD The Best of Brazilian (Coletânea lançada na Europa pelo selo MBB) 
 
Com Os Tropeçalistas: 
Canalhas não mandam flores 
 
Com o Tonq: 
Que Tonq é? 
 
- Designer gráfico, webdesigner e vídeomaker, tendo produzido trabalhos tanto na área cultural,  
como no universo Institucional/Corporativo. Entre seus clientes estão os cantores Élio Camalle, Sonekka,  
Tato Fischer e Dandara Modesto; a jogadora da Seleção Brasileira de Basquete Carina Martins (Cacá),  
jornal Onívoros (voltado à área cultural da cidade de Diadema/SP), etc. 
 
- Produtor Cultural, integrando desde a fundação, projetos como o Clube Caiubi de Compositores (São Paulo);  
ABCena, Canja com Canja, Revolucionarte e LadoABC. Estes últimos, destaques na região do ABC paulista. 
 
- Atuou também como Produtor Executivo do selo/gravadora Sonarts. 
- Bacharel em Letras - Tradutor e intérprete (Ingles e Espanhol) - UNIVERSIDADE SÃO MARCOS (1999-2001) 
- Criação de web sites - SENAC Santo André 
- Ilustração e tratamento de imagens - SENAC Sto. André 
- Saber empreender" (Empretec) - SEBRAE 43 



 

MARFIZA DE FRANÇA - CANTORA, COMPOSITORA E PRODUTORA 
 
EXPERÍÊNCIA PROFISSIONAL:  
Alcateia Audiovisual - Depto Duplicação e documentação projetos fonográficos - Atendimento (desde outubro 2010). Atendimento e relacionamento com o cliente, 
orçamentos, revisão.  
CLEARANCES (documentação de projetos /autorizações/editoras/ISRCs/Ancine). 
Alcateia Audiovisual - Gerente (jan a set/2010). Administração geral, controle de projetos e agenda dos estúdios de gravação, orçamentos e relacionamento com clientes.  
"Estúdio Social Clube Produções - Produção, criação e Elaboração de projetos jul a dez/2009). 
By Nêga Comunicação - Administração (controle de contas/ recebimentos e pagamentos/ relatórios.  
Principais eventos: Lançamento Nike Sportwear e Reserva. Mailing Arena da Moda - Shop' Leblon; Rio Summer Festival; Tim 'Paixão pelo Rio'; Skolbeats; (jan/2008 a 
jun/2009). 
 
Conexão Marketing e Comunicação - Assistência de produção/ Divulgação web -  
Principais eventos: Encontros Tim / Festival Indie Rock (fev a dez/2007). 
 
Coordenação de comunicação - Campanha política deputada Edna Barbosa (jun a nov 2006).  
Elaboração de conteúdo e atualização de ferramentas web (jun 2006 a dez 2010). 
 
Gravadora YOU Entertainment - Label Manager e Artistic Liaison Coordinator - Identificação de novos artistas/ elaboração de projetos/ cronograma de atividades/ 
agendas/ gerenciamento de produção e relacionamento com o casting. Principais projetos: Soul of Brasil (CD); Marcos Kinder (CD Fiel); Jossana Glessa (CD Tudo que 
sonhei); André Lima (CD); Fernanda Noronha (CD e videoclipe) (mar/2003 a set/2005).  
 
Brmusic - Assistência de Produção e Projetos - Shows: Danilo Caymmi, Altamiro Carrilho, Victor Biglioni, Wagner Tiso, Hermeto Pascoal, Márcio Motarroyos, Sebastião 
Tapajós, Maurício Einhorn, Leila Pinheiro e outros. Principais eventos: BankBoston Rio Instrumental - Lagoa/RJ (Edições 2001 a 2003 e 2007) 
 
FREE LANCER - Produção Artística e Executiva: Elaboração e coordenação de projetos/ assistência em estúdios/ Clearances/ desenvolvimento e edição de conteúdos / 
manutenção de ferramentas web. 
Thaís Macedo CD "O dengo que essa nega tem" - Produção Executiva (2010). 
Dona Ivone Lara e Délcio de Carvalho CD "Bodas de coral..." - (Clearances) 
Banda Beep-Polares - Produção Artística - Produção CD "Reflexo" (jul/2009 - em andamento).  
Banda Dughettu - Produção - Singles: 'Te Levar' e 'De Repente'; CD 'É Questão de quê'; Projetos: Hip Hop em 2 Tempos (Uni. Estácio de Sá); NAH-Núcleo Afro Hip Hop 
(Afroreggae - Vigário Geral); Hip Hop contexto (Fnac Barra). Principais shows (abertura): Banda Black Rio, Supergroove e King Combo, Laurin Hill,  
Akon e Joss Stone (nov/2003 a nov/2009). 
Paulo Otávio - CD 'Supersoul' - Clearances e e projeto gráfico (2008). 
Invasão Urbana - Coord. produção evento divulgação gravação DVD "Nenhum Motivo Explica a Guerra" AfroReggae com a Liga dos MCs (Fev/2006); 
Red Bull FlugTag - Divulgação (Mai/2006). 
Dalailata - Ong que trabalha com arte-educação ambiental para jovens em risco social -  
Apoio de produção em eventos, oficinas de arte-educação e gravação em CDs (2001/2002).  
Velha Guarda da Mangueira - Assist. Produção II Latin Grammy Awards -  
Los Angeles CA e Lançamento do CD do grupo em shows no Rio de Janeiro e São Paulo (2000 e 2001). 45 



 

HENRY LENTINO - ARRANJADOR/PRODUTOR MUSICAL 
 
Gaúcho, bandolinista e instrumentista de cordas dedilhadas em geral, arranjador, compositor e agora também cantor, Henry 
tem mais de 20 anos de carreira. No Rio de Janeiro desde 2001, já tocou ao lado de artistas do samba, choro e MPB, como: 
Lenine, Zélia Duncan, Beth carvalho, Pepeu Gomes, Yamandú Costa, Armandinho, Guinga, Hamilton de Holanda, Marcelo 
D2, B Negão, Nelson Sargento, Noca da Portela, Teresa Cristina, Ana Costa, Gabriel Grossi, Zé da Velha e Silvério Pontes, 
Roberta Sá, Zé Paulo Becker, Farofa Carioca, Grupo Época de Ouro, Paulo Sérgio Santos, entre outros. 
 
Em 2001 fundou o grupo de choro contemporâneo "Tira Poeira", considerado um dos grupos mais importantes do 
movimento de revitalização da Lapa (bairro tradicionalmente boêmio do Rio). O grupo tem 2 álbuns pela gravadora Biscoito 
Fino (2003 e 2008), com participações de nomes como Teresa Cristina, Olivia Hime e Lenine. Com o grupo participou do 
CD "Brasileirinho" (2003) e no DVD "Brasileirinho ao Vivo", de Maria Bethânia (2004), gravado no Canecão, tendo se 
apresentado também em Portugal; do CD "Canção Transparente", de Olívia Hime (2004); do TIM Festival (2003); já tocou 
no Haiti, Paraguai e Uruguai. O grupo foi indicado ao Prêmio Tim 2003 de melhor banda de música regional. 
 
Gravou nos discos de Maria Bethânia, "Pirata" (2006) e "Que falta vocês me faz - músicas de Vinícius de Moraes" (Biscoito 
Fino, 2005); Edu Krieger, "Correnteza" (Biscoito Fino, 2009); "Caio Marcio", (Biscoito Fino, 2004); Zé Renato, "Filosofia" 
(2000); "Cartografia Musical Brasileira" (Rumos Itaú Música, 2001); além de outras gravações com Nicolas Krassik, Pedro 
Holanda, Marquinho de Osvaldo Cruz, Ana Martins, entre outros; e coletâneas de choro e samba no Sul e do Clube do 
Choro de Porto Alegre (1998). 
 
Em 2008, se apresentou com a Orquestra da Petrobrás e OSPA, homenageando o compositor Müller, no Concerto das "Mil 
Vozes", no teatro Municipal do Rio de Janeiro e na Praia de Copacabana. Também acompanhou o grupo de choro "Época 
de Ouro", criado pelo mestre Jacob do Bandolim.  
 
Foi professor de cavaquinho na Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira e da ONG "Toca o Bonde - Usina da 
Gente" criada pelo pianista Leandro Braga em 2001, atendendo a jovens e crianças carentes das comunidades de Santa 
Teresa, Catumbi e Rio Comprido, no Rio de Janeiro. 
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ANDERSON ROCHA - MÚSICO 
 
 
Músico, tecladista, arranjor e produtor musical com mais de 20 anos de carreira no Brasil e no exterior tendo acompanhado grandes artistas 
em shows e gravações. 
 
Atualmente à frente do Estúdio Copacabana e da produtora Alcateia Audiovisual, empresa especializada em produções fonográficas e 
audiovisuais, nasceu de sua larga experiência do mercado fonográfico e da cena musical que evoluiu para o abrangente mercado de cinema 
e televisão. Possui um complexo de três estúdios de classe mundial, projetados pelo renomado arquiteto e engenheiro de áudio, Sólon Du 
Valle.  
Além de grandes produções de Cinema como Tropa de Elite 2, O Palhaço, Assalto ao Banco Central, Bruna Surfistinha, As Aventuras de 
Agamenon entre outros, a Alcateia Audiovisual trabalha com séries para TV a cabo e aberta, minisséries, montagens de espetáculo, 
programas especiais para TV, documentários, vídeos corporativos e publicitários dispondo de toda a infra-estrutura para gravação de vídeo-
clipes e shows ao vivo. A Alcateia atua na cadeia produtiva de áudio visual de A a Z. 
 
Há 16 anos Anderson Rocha tem sido cúmplice e participou ora como produtor, arranjador ou instrumentista, da criação musical e 
desenvolvimento artístico de grandes nomes de nossa música tais como: Dona Ivone Lara, Wagner Tiso, Gilson Peranzetta, Victor Biglione, 
Eduardo Dussek, Emilinha Borba, Trio Madeira Brasil, Martinho da Vila, Carlos Dafé, Ana Costa, Quarteto em Cy, Nei Lopes, Wilson Moreira, 
Xangô da Mangueira, Velha Guarda da Mangueira, Tia Surica, Jongo da Serrinha, Nilze Carvalho, Moacyr Luz, Aldir Blanc, João Bosco, Edu 
Lobo, Leila Pinheiro, Ricardo Graça Mello, Jards Macalé, Neguinho da Beija-Flor, Grupo Molejo, Bom Gosto, Revelação, Alcione, Fátima 
Guedes, Jane Duboc, Oswaldo Montenegro, Luis Carlos da Vila, Mario Lago, Délcio Carvalho, Rildo Hora, Jorge Cardoso, Alexandre Pires, 
Amelinha, Baby do Brasil, Contemporânea Instrumental, Marília Pera, Jorge Vercilo, Paulo Feital, Paulo César Pinheiro, Paulão 7 Cordas, 
Ivan Lins, Peri Ribeiro, Emílio Santiago, Wilson das Neves, Tantinho da Mangueira, Galocantô, Batuque Digital e tantos outros. 
 
Toca desde os 5 anos de idade e aos 11 anos já se destacava atuando no grupo Reminiscências, liderado por seu professor, Luis Machado, 
apresentando-se em diversos lugares no Rio Grande do Sul e também nos EUA, onde apresentaram música brasileira em clubes e 
universidades. Acompanhou e gravou com artistas locais na sua adolescência, como Ilse Lamberth, Muni, Lúcio do Cavaquinho, Márcio Celli, 
Plauto Cruz, professor Darci, entre outros. Nessa época compôs seu primeiro choro, conquistando o 3º lugar no Festival de Choro de Porto 
Alegre e a indicação a revelação no Prêmio Açorianos, um dos principais da cidade e acompanhou diversos artistas do Clube do Choro. 
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PAULO ROBERTO FERREIRA STORLINI 
 
FORMAÇÃO  
Musicians Institute 
Graduação com ¨Honors¨ no PIT, Hollywood, Califórnia 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  
Intermezzo Produções Artísticas Ltda- Rio de Janeiro, RJ - Sócio Gerente, músico e professor 
Rio Música Ltda - Rio de Janeiro, RJ - Professor e coordenador de área 
Maracatu Brasil - Rio de Janeiro, RJ - Professor e dono de estúdio 
 
Tocou e gravou com artistas do meio instrumental e MPB tais como: Flávio Venturini, Sebastião Tapajós, Victor Biglione, Fernando 
Trocado, Cláudia Telles, Mauro Senise, Mielle, Lulu Martin, Bombom, Cláudio Costa, Rafael Vernet,  
Arthur Maia, Mário PC, Sidão e muitos outros. Músico atuante no cenário musical carioca. 
 
Foi endorser das baterias PEARL e baquetas Pro-Mark com apenas 19 anos de idade. 
 
Toca desde os 5 anos de idade e aos 11 anos já se destacava atuando no grupo Reminiscências, liderado por seu professor, Luis 
Machado, apresentando-se em diversos lugares no Rio Grande do Sul e também nos EUA, onde apresentaram música brasileira em 
clubes e universidades. Acompanhou e gravou com artistas locais na sua adolescência, como Ilse Lamberth, Muni, Lúcio do 
Cavaquinho, Márcio Celli, Plauto Cruz, professor Darci, entre outros. Nessa época compôs seu primeiro choro, conquistando o 3º 
lugar no Festival de Choro de Porto Alegre e a indicação a revelação no Prêmio Açorianos, um dos principais da cidade e 
acompanhou diversos artistas do Clube do Choro. 
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1- Mago (Plano Médio) 2- Navio (Plano Aberto) 3-Menina no Rio (Primeiro Plano) 

4- Rio Poluído (Plano de Conjunto) 5- A Vida Pela Janela (Pl. Geral) 6- A Vida Pela TV (Pl. Aberto) 

7- Limpador de Planeta (Pl. Aberto) 8-Sambando e Andando (pl. Conjunto) 9- Planeta Maltratado (Detalhe) 55 



 

Roteiro:  
Cena 1: Mago – Int. Tenda  
Personagem busca em sua bola de cristal uma imagem do mundo no futuro, com poluição, falta 
d´água, etc 
  
Cena 2: Navio – Ext. Visão Panorâmica de um Petroleiro 
Nesta cena, ocorre um flagrante de vazamento de petróleo. 
 
Cena 3: Menina no rio - Ext. Beira de um riacho 
Menina que dá voz à mensagem da canção traz ao fundo a imagem de um rio  
ainda de águas cristalinas. 
 
Cena 4: Rio poluído – Ext. Beira de riacho poluído 
Repete-se o mesmo cenário da cena anterior, porém agora com os efeitos causados pelo homem: 
sujeira e destruição. 
 
Cena 5: A Vida pela Janela – Int/Ext.  
Senhora observa a vida pela janela, enquanto o marido assiste futebol pela TV 
 
Cena 6: A Vida pela TV – Int. Sala 
Senhor observa futebol na TV, enquanto esposa vê a vida passar pela janela. 
 
Cena 7: Limpador de Planeta – Ext. Praia 
Catador de materiais recicláveis tenta remover sujeira deixada por turistas, vulgos “farofeiros”. 
 
Cena 8: Sambando e Andando – Ext. Praia 
Aqui, grupo se diverte, alheio aos acontecimentos com o meio ambiente. Alegoria da alienação. 
 
Cena 9: Planeta Maltratado – Ext. Praia 
Metáfora do mundo em forma de um pandeiro. Agredido em meio a risos. 

SÉCULO XXII 
(Ricardo Moreira) 
 
Era um navio, 

singrando o mar 

Era bonito olhar... 

Mas no navio, 

tinha um barril 

que se fez derramar... 

 

Era um rio... 

Era um pomar... 

Era bonito olhar 

Pomar sumiu 

Sujou-se o rio 

Nem dá pra acreditar 

 

Muita gente só assistiu, 

a vida se acabar.. 

Teve quem até sorriu 

de gente que tentou salvar 
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1- Maquiagem (Plano Médio) 2- Motor-home (Plano Aberto) 3- Palco (Plongée) 

4- Ninho (Plano Aberto) 5- Revolta (Plano de Conjunto) 6- Pneu furado (Plano de Detalhe) 

7- Fuga -  I (Plano Médio) 8- Fuga - II (Panorâmica) 9- Bandeira Branca (Detalhes) 
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Roteiro:  

Cena 1: Maquiagem – Int. Camarim  
Personagem se maquia durante os primeiros versos da canção. 
 
Cena 2: Motor-home – Ext. Descampado 
Palhaço desce do trailer em direção ao show numa cidadezinha interiorana (Clima dos filmes do 
“Velho-Oeste”). 
 
Cena 3: Palco - Ext. (Espécie de um coreto) 
O palhaço começa a contar piadas, simulando palavrões, o que desagrada à platéia... Aparece pela 
primeira vez a criança que acompanha todos os exemplos dos adultos, desde as piadas sujas do 
palhaço, até a violência dos espectadores. 
 
Cena 4: Ninho – Ext. Campo de Futebol improvisado 
Um dos descontentes com a performance do palhaço, treina a pontaria no “Ninho da Coruja”, como 
é conhecida a “forquilha” – jargão futebolístico. 
 
Cena 5: Revolta – Ext.  
Destaque para a população revoltada com o palhaço, também dando mau-exemplo ao garoto, em 
fase de formação de opinião. 
 
Cena 6: Pneu Furado – Ext.  
Numa tentativa de fuga, alguém acerta uma flecha, murchando o pneu do motor-home. 
 
Cena 7: Fuga – Ext.  
Na impossibilidade de fugir de carro, o palhaço recorre à sua montaria. 
 
Cena 8: Fuga II – Ext. 
Panorâmica, registrando a população tentando capturar o palhaço “boca-suja”, querendo “fazer 
justiça”... 
 
Cena 9: Bandeira Branca – Ext. ... 
O palhaço ergue bandeira branca, pede perdão, o que é aceito e, finalmente, o bom-senso impera 
e o menino observador recebe um bom exemplo. 

SUJO DE GRAÇA 
(Sonekka e Ricardo Moreira) 
 
O palhaço não borrou a maquiagem, 

mas manchou sua imagem, 

contando piada suja... 

 

Já vi, tem gente, iniciando a contagem, 

pra fazer mal ao palhaço, 

por favor, palhaço, fuja! 

Já vi tem gente, praticando a pontaria,  

atirando porcarias lá no ninho da coruja... 

 

Palhaço, é urgente, tome sua montaria. 

Cuide-se de ir ao sol, tire o cavalo da chuva. 

Se o cavalo anda na chuva, 

sua ferradura encharca 

e, encharcada, a ferradura enferruja... 
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1- Invisível (Plano de Conjunto) 2- Restaurante (Plano Médio) 3- Companhia (Plano Médio) 

4- Loja de sapatos (Plongée) 5- Bens Materiais (Primeiro Plano) 6- Presença (Plano Médio) 
 

7- Mostra Escolar (Plano Aberto) 8- Domingo em família (Pl. Conjunto) 9- Intérprete (Planos variados) 63 



 

CUSTO ZERO 

(Ricardo Moreira) 
 
 

 

Não se compra  

o amor de uma criança, 

só com bens materiais... 

Criança precisa de apoio, presença...  

carinho dos pais 

 

Criança precisa 

se sentir querida e capaz... 

precisa entender que a vida 

é melhor se vivida 

em harmonia e paz 

Roteiro:  
 
Cena 1: Invisível – Int. Corredor (Porta do Escritório)  
Criança tenta atrair a atenção do pai, que envolto com seu trabalho, nem percebe sua presença. 

Cena 2: Restaurante – Int.  
Cena bastante comum nos dias de hoje, cada um (daquilo que deveria ser uma família) vive seu “Universo 
Paralelo”. O jantar é só de fachada, pois enquanto o marido ainda trabalha, a esposa se maquia e o filho 
se distrai com um de seus “bens materiais”. 
 
Cena 3: Companhia - Int. Quarto de pré-adolescente 
A portas fechadas, sem nenhum controle, criança descobre o mundo por conta própria, sem qualquer filtro. 
 
Cena 4: Loja de Sapatos – Int.  
Criança experimenta os sapatos da moda, com o aval dos pais ausentes emotivamente, porém, muito 
presentes financeiramente falando. A falta do “não”. 
 
Cena 5: Bens Materiais – Int. Brinquedos em detalhe 
Durante o desenrolar da canção, não só este, como muitos outros flashes com presentes que são 
“substitutos de atenção”, serão destacados. 
 
Cena 6: Presença – Int. Casa da família 
A partir desta cena, a história muda e a atenção aos filhos passa a vigorar 
 
Cena 7: Mostra Escolar – Int. Teatro da Escola 
Família demonstra apoio ao “talento” precoce 
 
Cena 8: Domingo em Família – Ext. Parque 
Pais brincando com filho e registrando o momento. Alicerce da personalidade. 
 
Cena 9: Intérprete – Int. ... 
Personagem que “interpretará” a canção, flagrada por vários ângulos... 
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PREVISÃO DO TEMPO 
(Ricardo Moreira) 
 
É bom...  
eu botar logo grades fortes na janela, 
pois não demora,  
e os carros todos vão voar... 
 
Não sei se com hélice ou asa, 
com energia elétrica,  
ou caldeira em brasa... 
Certeza só terá você,  
se olhar para o céu, 
serei aquele a flutuar  
sobre sua casa... 
 
E lá em cima, sem esquinas, 
ninguém mais saberá, 
onde começa onde termina a rua 
Então, os GPSs vão orientar: 
Siga as estrelas,  
vire à esquerda ao ver a Lua 
 
E os motoristas terão a opção, enfim, 
de dar carona às gaivotas,  
ou a algum anjo Serafim... 
A utilidade do asfalto chega ao fim, 
estradas e avenidas  
virarão belos jardins... 

 

Roteiro:  
Cena 1: Soldando Grades – Ext. Lateral do edifício  
Personagem ajusta uma grade na janela, com uma máquina de solda elétrica, vislumbrando o tempo em 
que prováveis colisões de carros voadores se tornam iminentes. No detalhe, a personagem sem máscara. 

Cena 2: Vista Aérea – Int. Carro Voador 
Enquanto ajuda a entoar a canção, o passageiro admira a paisagem de lá de cima. 
 
Cena 3: Malabarista - Int./Ext. 
Claro que, num primeiro momento, os cruzamentos não existirão no céu, mas, existindo, ambulantes e 
pedintes arrumarão um jeito de chamar atenção. 
 
Cena 4: Paisagem – Int. Janela do Quarto 
Senhora observa a interferência humana na sua antiga paisagem bucólica. 
 
Cena 5: Carona de Anjo – Ext. Nuvem 
Anjo Serafim pede carona, enquanto canta a canção. 
 
Cena 6: Garagem na Laje – Ext. 
Cena que instiga uma reflexão sobre uma nova perspectiva de fonte renda: as garagens de cobertura. 
 
Cena 7: Intérprete – Int./Ext. 
A moça na janela, intérprete principal da canção, aguarda a chegada de seu amado, olhando para o alto. 
 
Cena 8: Jardins – Ext. Novo cenário urbano 
As ruas e avenidas têm o asfalto removido para a plantação de imensos jardins... Semáforos viram 
suportes de samambaias. 
 
Cena 9: Emergência – Int. Ônibus Voadores 
Cena que sugere uma reflexão, sobre os novos equipamentos de segurança obrigatórios em veículos 
“aeroautomotores”. 
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1- Empregada (Plano Americano) 2- Executiva (Plano Aberto) 3- Valsa (Plongée) 

4- Noiva (Plano de Conjunto) 5- Retirante (Plano de Conjunto) 6- Solitário (Plongée) 

7- Apito final (Plano Aberto) 8- Briga c/ Namorado (Plongée) 9- Porta-retrato (Primeiro Plano) 71 



 

 
TRILHA SONORA 
(Ricardo Moreira, Henry Lentino  
e Marfiza de França) 
 
Chora na hora da valsa, a avó da debutante...  

Chora a noiva, no instante de entrar na igreja...  

Chora, no momento do adeus, o retirante...  

Chora o solitário, ao som da canção sertaneja.  

 

Chora o campeão, chora o derrotado... 

Existe alguém chorando o leite derramado...  

Chora a menina, ao brigar com o namorado. 

Choro eu, aqui, sem você do meu lado...  

 

Quem um dia já chorou  

encontro ou  despedida, 

mal sabe que compôs 

a linda trilha sonora de sua vida  

 
Roteiro:  
Cena 1: Empregada – Int. Cozinha  
Personagem que dividirá com a “Executiva” a função de interpretar a canção, dando ênfase ao fato de que 
o tema da canção “choro” não seleciona classes sociais. 
A personagem será flagrada, na animação, entoando a canção, enquanto realiza suas tarefas domésticas. 
 
Cena 2: Executiva – Int. Escritório 
A Executiva, mesmo demonstrando-se uma mulher fria (extremamente racional) e bastante ocupada, pega-
se cantando em meio ao expediente, chegando, inclusive a ficar dispersa na realização de suas tarefas. 
 
Cena 3: Valsa - Int. Salão de Festas 
Esta cena e todas as seguintes são inseridas como representação de trechos da letra da canção (Obs.: Não 
necessariamente no exato momento em que são citadas) 
 
Cena 4: Noiva – Int. /Ext. Igreja 
(Vide descrição da Cena 3) 
 
Cena 5: Retirante – Ext. Sertão 
(Vide descrição da Cena 3) 
 
Cena 6: Solitário – Int. Bar 
(Vide descrição da Cena 3) 

Cena 7: Apito Final – Int./Ext. Campo de Futebol 
(Vide descrição da Cena 3) 
 
Cena 8: Briga c/ o Namorado – Int. Quarto 
(Vide descrição da Cena 3) 
 
Cena 9: Porta-retrato – Int. ... (Primeiro Plano) 
(Vide descrição da Cena 3) 
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1- Rádio de pilha (Plano médio) 2- Lotação (Plano Aberto) 3- Porta de Estádio (Pl. Conjunto) 

4- Estádio (Panorâmica) 
 

5- Locução (Plano Médio) 6- Câmera (Pl. Médio) 

7- Bandeirinha (Plano Aberto) 
 

8- Gandula (Plano Aberto) 
 

9- Filme de Romance (Plano Aberto) 
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FINAL DE CAMPEONATO 
(Ricardo Moreira) 
 
Domingo é a grande final: 
o amor vai enfrentar o ódio. 
Falou no rádio,  
a previsão é de lotar o estádio. 
 
Que o amor tenha o domínio,  
tome as rédeas, 
e o resultado, para o ódio,  
seja uma tragédia. 
 
E enquanto o amor 
estiver o posto alto do pódio,  
o ódio exterminado, será lembrado 
só por quem folhear enciclopédias. 
 
Vejam que comédia, a sua torcida,  
espantada e convencida,  
que, diante do amor, 
o ódio não tem chances, 
saindo sem ver os últimos lances... 
Talvez, para um cinema,  
ver um filme de romance. 

 
Roteiro:  
 
Cena 1: Rádio de Pilha – Int. Portaria de Edifício 
O porteiro Ananias é um dos intérpretes da canção. Assim como ele, tantas outras personagens do 
campo semântico “evento futebolístico” ajudarão a transmitir a mensagem embutida na letra de 
Final de campeonato 

Cena 2: Lotação – Ext. Caminho do Estádio 
O motorista da lotação que leva os torcedores do “ódio” é outro intérprete. 
 
Cena 3: Porta de Estádio - Ext. Barraca de Sanduíches 
A vendedora de sanduíches de pernil e calabresa, presença freqüente nas portas de estádio, é 
mais uma que interpreta a canção. 
 
Cena 4: Estádio – Ext. Visão aérea da chegada do público 
 
Cena 5: Locução – Int. Cabine de Transmissão 
Locutor e comentaristas emprestam suas “vozes” à canção. 
 
Cena 6: Câmera – Ext.. Beira do Gramado 
O cinegrafista narra os lances citados na canção, enquanto os jogadores são refletidos na lente da 
câmera.  
 
Cena 7: Bandeirinha – Ext. Linha Lateral 
Mais uma intérprete 
 
Cena 8: Gandula – Ext. Linha de Fundo 
(Vide descrição da Cena 3) 
 
Cena 9: Filme de Romance – Int. Cinema 
Ponto de encontro da torcida do “ódio”depois de ser humilhada pelo time do “Amor” 
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1- Bola Nova (Plano Aberto) 2- Par ou Ímpar (Detalhe) 3- Gol de chinelos (Detalhe) 

4- Campo em Desnível (Pl. Geral) 5- Cheerleaders (Plano de Conjunto) 6- Intérprete (Planos Variados) 

7- Bola na Vizinha (Pl. Conjunto) 8- Corpo Estranho (Pl. Conjunto) 9- Apito Final (Primeiro Plano) 79 



 

Roteiro:  
 
Cena 1: Bola Nova – Int.  
Zezinho recebe seu tão desejado presente: a bola de futebol. 

Cena 2: Par ou Ímpar – Ext. Rua (Campo improvisado) 
Uma sucessão de mãos tirando par ou ímpar que determinam quem sai com a bola e quem escolhe o 
campo... 
A cena “Par ou Ímpar” sugere também o número de jogadores de cada time, nas regras (ou falta de...) do 
futebol de rua, ou o placar da partida. 
 
Cena 3: Gol de chinelos - Ext. Rua 
Cena com a intenção de mostrar que no futebol de rua tudo serve como trave: 
 chinelo, tijolo, risco de tijolo, etc. 
 
Cena 4: Campo em Desnível – Ext. Rua em declive 
Cena reflexiva... 
Hoje em dia é até mais difícil encontrar o bom e velho futebol de rua, pouco importando a “qualidade do 
gramado”, graças à disseminação das quadras de gramado sintético... 
Curioso é que quanto melhor o “campo de treino”, pior a qualidade dos jogadores. Talvez seja justamente 
esta a explicação... 
 
Cena 5: Cheerleaders – Ext. Calçada 
Mesmo no futebol de rua, existem as “marias-chuteiras”... as “paquerinhas”... 
 
Cena 6: Intérprete – Int. 
Assim como nas outras animações, uma personagem animada dá voz à canção. 
 
Cena 7: Bola na Vizinha- Ext. 
Quem é que nunca presenciou uma quebra de vidraça, ou então, recebeu a bola murcha por alguma 
vizinha incomodada?... 
 
Cena 8: Corpo Estranho – Ext. 
Parada providencial para a passagem da senhora... 
 
Cena 9: Apito Final – Ext. ... (Primeiro Plano) 
No futebol de rua, não há acréscimos... Ou o jogo vira cinco e termina no dez, ou  é interrompido quando 
algum jogador tem de almoçar... Principalmente se é o dono da bola. 

PAR OU ÍMPAR 
(Ricardo Moreira) 
 
Zezinho ganhou, do seu pai, bola nova,  
o problema é que agora vai querer jogar. 
Se o dono da bola não é dos melhores, 
É a conta pra termos um número par. 
 
Zezinho ganhou, do seu pai, bola nova... 
 
Já que os pés já têm calos, suportam o asfalto 
faremos as traves usando os chinelos.  
Combina-se: ¨É fora se o chute vai alto!¨ 
Um descanso ao portão do amigo Marcelo.  
 
Tem sorte quem fica com o campo de cima,  
pois abre vantagem, o outro desanima. 
¨Olha o carro passando!¨... ¨Olha a moto!¨ 
¨Golaço!¨... Uma pena, ninguém tirou foto...  
 
¨Vira o campo no cinco¨... é o combinado  
Que azar, olha o craque, saiu machucado... 
¨Passa aqui! Passa aqui! Seu fominha!¨ 
Xi! A bola caiu na vizinha!!! 
 
Zezinho ganhou, do seu pai, bola nova... 
 
¨Foi falta!!!¨... ¨Foi dentro da área!!!¨ 
É do poste que sai a linha imaginária... 
Um apito evita o alvoroço...  
É a mãe do Zezinho, chamando pro almoço! 
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1- Lixo no Mato (Plano Geral) 2- Lógica (Plano Aberto) 3- Audiência (Plano Médio) 

4- Audiência II (Primeiro Plano) 5- Visita (Primeiro Plano) 6- Educação (Pl. Americano) 

7- Educação II (Plano Aberto) 8- Resultado (Pl. Aberto) 9- Latrina (Pl. Americano) 83 



 

Roteiro:  
Cena 1: Lixo no Mato – Ext.  
Plano Geral de caminhão despejando lixo/entulho em terreno baldio. 

Cena 2: Lógica – Int. Sala-de-Aula 
Professora, que também é uma das intérpretes da canção, explica  
os males causados pela falta de educação. 
 
Cena 3: Audiência - Int. Frente do PC 
Esta cena mostra, de certa forma, a passividade das pessoas perante o caos e a tragédia, algo que, 
inclusive, causa curiosidade e dá bastante audiência. 
 
Cena 4: Audiência II – Int.  Imagem do PC em Primeiro Plano 
Destaque para a tela do PC de uma pessoa que assiste à enchente  
pelo “Youtube”, ao mesmo tempo em que conversa pelo MSN. 
 
Cena 5: Visita – Ext. Meio-fio 
Destaque para uma ratazana... “Bichos escrotos, saiam dos esgotos” 
 
Cena 6: Educação  – Ext.  
Primeira de uma sucessão de cenas, mostrando a falta de noção das pessoas,  
atirando lixo no chão 
 
Cena 7: Educação II – Ext. 
Mais um flagrante de falta de educação 
 
Cena 8: Resultado – Ext.  
Visão de uma moradora, tentando retirar água do interior de sua casa. 
 
Cena 9: Latrina – Ext. 
Apesar de tantos alertas, há muita gente que trata o Planeta como latrina. 

PARCELA DE CULPA 
(Ricardo Moreira) 
 
Quem joga o lixo no mato,  

recebe de volta do mato, 
o rato e a doença. 

Quem suja o mato não pensa... 

Quem suja o mato não pensa... 
 

E aquele que suja o rio,  

parece que nunca ouviu, na imprensa, 

que tem gente que sofre com a enchente 
Sujar o rio é uma ofensa... 

Sujar o rio é uma ofensa... 

 
Pior ainda é o sujeito,  

que a caminho da missa,  

por pura preguiça  

joga o lixo no chão,  
não tem perdão, 

o lixo vai para o bueiro,  

e com esse cheiro de chuva... 
Xiiiiiii! Lá vem inundação   85 
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Parte 2: Dicas de Ortografia, a partir da canção Final de Campeonato 
(Regras de acentuação) 
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