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RESUMO 

Esta pesquisa tem como o tema “Animação e dispositivos ópticos em uma proposta 

de Criação Artística”. Apresenta como campo problemático: Como desenvolver uma 

prática artística utilizando os recursos de animação e dispositivos ópticos em uma 

proposta de criação? O objetivo geral do trabalho é Identificar o desenho de 

animação como linguagem da arte, a partir de seu processo histórico e de criação 

apresentando os dispositivos ópticos mecânicos, que foram os precursores da 

animação. No capítulo dois que leva como tema “Animação e dispositivos ópticos” 

trabalha-se com o autor Lucena (2001), onde apresenta-se uma discussão inicial 

sobre a origem da animação, e como ela evoluiu juntamente com avanços 

tecnológicos, no mesmo capítulo aborda-se também a invenção dos primeiros 

dispositivos ópticos, precursores da animação. No capítulo três aborda-se as 

diversas formas de se produzir uma animação, ainda neste capítulo baseado no 

autor Lucena (2001), abordou-se a ênfase artística da animação e o momento em 

deixou de ser um instrumento técnico para elevar-se à categoria de arte. No capítulo 

quatro “A Arte Expressada em uma Metodologia” trabalha-se com autores como 

Machado (1996), Vigotsky (2001), Fusari e Ferraz (1993), apresenta-se a 

caracterização da pesquisa, os sujeitos, o universo da pesquisa e a descrição do 

material empírico. E no capítulo cinco “Reflexões” aborda-se uma análise feita 

baseando-se nas práticas executadas, concluindo assim que apesar da dificuldade 

em trabalhar cinema de animação em sala de aula como arte, pelos poucos autores 

e estudiosos que abordem o tema, e pelo preconceito ainda presente sobre o tema, 

é possível trabalhar a animação como linguagem da arte, mesmo sendo um 

processo lento de aceitação. 

 

Palavras-Chaves: Animação, Dispositivos Ópticos e prática Artística. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research has the theme "Animation and optical devices on a proposal for Artistic 

Creation". Presented as problematic field: How to develop an artistic practice using 

animation features and optical devices on a proposal to create? The overall objective 

is to identify the animation drawing as the language of art, from its historical and 

creative presenting the mechanical optical devices, which were the precursors of the 

animation. In chapter two it takes as its theme " Animation and optical devices " 

working with the author Lucena (2001 ), which presents an initial discussion on the 

origin of life , and how it has evolved along with technological advances in the same 

chapter addresses -If also the invention of the first optical devices , animation 

precursors. In chapter three addresses to the various ways to produce an animation 

in this chapter based on author Lucena (2001), addressed the artistic emphasis of 

the animation and the time is no longer a technical tool to elevate to the category art, 

In the fourth chapter "The Art Expressed in a Methodology " working with authors 

such as Machado (1996 ) , Vygotsky (2001 ), Fusari and Ferraz (1993 ) , shows the 

characterization of the study, the subjects, the research universe and the description 

of the empirical material . And in chapter five " Reflections " addresses is a made 

based on analysis performed in practice, thus concluding that despite the difficulty in 

working animated film in the classroom as art, the few authors and scholars working 

in the area, and the prejudice still present on the topic, you can work the animation 

as the language of art, even being a slow process of acceptance. 

 

Key Words: Animation, Optical Devices and Artistic Practice. 
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1. INTRODUÇÃO 

          Esta pesquisa tem como tema de estudo “Animação e dispositivos ópticos em 

uma proposta de criação artística”. A ideia de trabalhar com o conceito de desenho 

de animação, parte do princípio de que tais desenhos produzem certo encantamento 

em todas as faixas etárias. O desenho de animação faz parte do cotidiano do mundo 

inteiro, e da cultura pop há muito tempo, sendo animação arte e técnica juntas, 

partes integrantes da linguagem humana e de arte, onde torna-se cada vez mais 

imprescindível que seu processo histórico e de criação sejam conhecidos e 

principalmente entendidos como linguagem e forma de expressão artística. 

         A animação é a atividade de atração visual mais intensa da atenção, resultado 

de um longo processo perceptivo e de estudos das imagens, pinturas e fotografias. 

“Segundo Lucena (2001), A palavra “animação”, e outras a ela relacionadas, deriva 

do verbo latino animare (“dar vida a”) e só veio a ser utilizado para descrever 

imagens em movimento no século XX”, emergindo, dessa forma, uma nova 

linguagem audiovisual cinematográfica. 

         Essa nova linguagem de cinema de animação, cada vez mais, utiliza e 

reconhece novos recursos digitais e efeitos especiais nos filmes, colaborando, 

assim, com diferentes recursos audiovisuais volvidos para o cinema, que é um dos 

meios de comunicação que passou por maiores mudanças diante de tantas 

inovações tecnológicas, como, por exemplo, o desenvolvimento da técnica de 

animação em massa plástica ou Stop-Motion. 

         Esta pesquisa tem fundamental importância, pois apesar de encontrarmos 

poucos autores e estudiosos que abordem o tema, a animação vem crescendo como 

arte, significativamente ao longo dos tempos, e vem ganhando seu espaço na 

sétima arte. E porque não trabalhar o desenho de animação usando-o acima de tudo 

como linguagem artística, e não como meio de entretenimento para o público 

infantil? Faz- se cada vez mais necessário olhar para o cinema de animação sem o 

preconceito comumente ligado a ele no mundo das artes, para que ele cresça e 

consiga aumentar seu potencial artístico e de expressão. 

      Nesse sentido a presente proposta, tem como objetivo geral identificar o 

desenho de animação como linguagem da arte, a partir de seu processo histórico e 

de criação apresentando os dispositivos ópticos mecânicos, que foram os 

precursores da animação. 
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        Para se chegar ao objetivo geral, foram desenvolvidos os seguintes objetivos 

específicos: Reconhecer a história do desenho de animação, através de textos, 

imagens e vídeos; produzir animação através dos dispositivos ópticos mecânicos; 

estudar os diferentes meios para se produzir animação; conhecer artistas que 

produziram obras com os dispositivos de animação. 

       As perguntas que direcionaram esta pesquisa foram: Qual a relevância artística 

que pode ser considerada ao estudar e produzir dispositivos ópticos mecânicos? 

Conseguirão os alunos estabelecer uma relação entre os artistas estudados e os 

trabalhos produzidos? Como será possível fazer com que os alunos reconheçam o 

potencial artístico do desenho de animação através de seu processo histórico? Será 

possível instigar os alunos a produzirem desenho de animação de forma criativa 

com os dispositivos ópticos apresentados durante as aulas? 

       Para esta pesquisa utilizou-se como método, a pesquisa bibliográfica e de 

campo. A pesquisa bibliográfica torna-se a base para o desenvolvimento e 

construção da pesquisa, e a de campo foi realizada com turmas da Educação Infantil 

e de Séries Inicias, ambas de escolas públicas de Lebon Régis- SC.  

     No capítulo dois “Animação e Dispositivos Ópticos”, a pesquisa traz a origem do 

desenho de animação, e o interesse do homem desde a Pré-História pelo 

movimento, que foi o que motivou a invenção e desenvolvimento do cinema de 

animação ao longo de sua trajetória enquanto arte, o cinema de animação 

desenvolveu- se ao mesmo passo que foram surgindo as inovações tecnológicas, 

que foi também o que possibilitou seu aperfeiçoamento. Aborda também a invenção 

dos primeiros dispositivos ópticos, estes que foram as primeiras formas de se criar 

animações, com estudos de LUCENA (2002), e o desenvolvimento do desenho e a 

partir daí o desejo de dar movimento a essas figuras, com estudo em autores como 

GOMBRICH (1999), e JANSON (2009). 

         No capítulo três “Desenvolvimento da Animação”, aborda-se as diferentes 

formas de se produzir animação atualmente, o tipo de material usado, os recursos 

tecnológicos empregados para sua produção, e também sua ênfase artística, 

trabalhando com o autor LUCENA (2002) abordando a forma como a animação 

deixou de ser uma inovação técnica, e passou a impressionar por sua arte 

autônoma, para isso ressaltou-se o trabalho de grandes artistas animadores, como é 

o caso de Winsor MacCay e Emile Cohl, entre outros. 
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      No capítulo quatro “A Arte Expressada em uma Metodologia”, trabalha-se com o 

autor Arlindo Machado (1996), apresenta-se a caracterização da pesquisa, os 

sujeitos, o universo da pesquisa e a descrição do material empírico, abordando 

ainda a análise de dados, apresentando as práticas feitas pelos alunos e o caminho 

percorrido por eles ao estudar a animação. No capítulo cinco aborda-se reflexões 

acerca da pesquisa e as considerações a respeito do trabalho. 
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CAPÍTULO 2 
 

2. Animação e Dispositivos Ópticos  

 

 A animação é baseada principalmente na técnica, sendo que os avanços 

tecnológicos possibilitaram aperfeiçoar essa técnica, mas a ideia de dar movimento 

a formas estáticas vem de tempos remotos, o que mostra como é indispensável a 

junção entre técnica e estética em uma produção visual de arte. 

O conceito de que desenho de animação é uma linguagem única e 

incomparável, que não pode ser relegado como simples apoio didático de outras 

matérias, mas que deve ser ensinado como um fim em si mesmo, foi o ponto de 

partida para estre trabalho, onde não se tem a intenção de utilizar o desenho de 

animação como mera forma de entretenimento, mas analisar principalmente sua 

produção na área das artes e sua história até chegar aos dias de hoje. 

Hoje não resta dúvida que o fazer audiovisual pode contribuir para a clareza e 

eficácia do ensino, pois a imagem e o som estão cada vez mais presentes na vida 

cotidiana das pessoas, o texto escrito deixou de ser o principal meio de 

comunicação há muito tempo. O estudante contemporâneo pode aprender e 

memorizar detalhes técnicos mais facilmente, principalmente quando o significado 

daquilo que ele estuda é reforçado por imagens e sons. A animação contribui para 

sua própria clareza analítica, reduzindo a elementos essenciais certos processos tão 

complexos, rápidos, lentos ou misteriosos que não podem ser observados com 

clareza quando fotografados no live action- ou cinema com pessoas. 

Na sociedade contemporânea, um dos principais elementos que podem ser 

usados na educação escolar é a tecnologia, contribuindo de maneira prática e 

estética, utilizando o som e a imagem como forma de comunicação e expressão 

artística. O que é ressaltado na Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p.32): 

 

A tecnologia entendida como uma das linguagens a que o homem se utiliza 
(como) comunicação é também uma construção social a qual se realiza e se 
amplia historicamente, servindo para a transformação das relações sócias 
econômicas e culturais. 

 

Bachelard (1986, p.98) diz o seguinte sobre arte e técnica: 

A verdadeira arte não se confunde com o virtuosismo na qual a técnica de 
expressão se constitui no próprio fim da obra de arte. A verdadeira arte não 
se reduz a uma técnica, ainda que, etimologicamente, o vocábulo “techne” 
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fosse o termo que os gregos empregavam para falar daquilo a que 
chamamos hoje arte. Toda arte tem um duplo poder: expressivo e 
sugestivo. Pelo primeiro, ela exprime o inteligível no sensível. É capaz de 
encarnar uma ideia ou um sentimento, na matéria, seja esta a tinta, o 
mármore, as palavras, ou o som. Mesmo uma obra figurativa, quando é 
realmente artística, exprime muito mais do que a fotografia. A paisagem que 
retrata uma marinha de Pancetti não é apenas uma figuração fiel de uma 
paisagem litorânea. Exprime uma plenitude de paz, de expectação 
silenciosa que nenhuma fotografia seria capaz de transmitir. Mas além de 
exprimir, ela sugere, estimulando a sensibilidade e a imaginação de cada 
expectador e acumpliciando-se com o seu estado psicológico. 
 

        Assim entende-se que a arte não se reduz somente a uma técnica, a arte se 

utiliza da técnica para que seja expressada de forma que haja uma evolução 

constante nos métodos de produção artística, contribuindo assim de forma positiva 

para a arte e sua estética em si. 

 

2.1 Histórico do tema e surgimento dos dispositivos ópticos 

O homem sempre teve a necessidade em representar o movimento. Existem 

vários registros históricos e arqueológicos que demostram essa necessidade. Na 

Pré-História, no período paleolítico, pinturas rupestres demonstravam animais 

ostentando bem mais patas do que na realidade, uma tentativa clara de 

representação do movimento. Em uma caverna de Altamira na Espanha, encontrou-

se uma imagem de javali com oito patas, pintadas de tal maneira que ao passar uma 

tocha, criava a ilusão do movimento, e não somente de um desenho. 
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Figura 1: Javali com oito patas 

 

Fonte: História do Pré Cinema, 2014. 

 

Figura 2: Período Paleolítico 

 

Fonte: Estudando Arte e Cristianismo, 2014. 

 

           A figura acima (fig 02) foi encontrada em Tassili, região do Saara (cerca de 

4.500 a. C.) onde se pode observar que as figuras retratadas expressam certa 

necessidade de movimento, há poucos traços, poucas cores, mas as mãos e braços 
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realizam uma ação. Segundo GOMBRICH (p. 55), alguma manifestação de arte 

existe em todas as regiões do mundo. 

          O povo egípcio subsequente na ordem cronológica , segundo JANSON 

(2009), deixa para trás a arte primitiva, por ter uma realidade racional no desenho. 

Observa-se, porém uma narrativa ligada à representação do movimento, um 

exemplo desse tipo de narrativa é luta egípcia retratada na imagem 03: 

 

 

 

 

Fonte: Kinodinâmico, 2014. 

 

           No Egito antigo também encontramos representações como a da imagem 

acima (fig. 03) descrevendo a ação em sequência dividida por quadros, como em 

uma história em quadrinhos onde a imagem pode ser acompanhada pelo olhar, 

criando assim um tipo de narrativa como pode ser visto na imagem da tumba de um 

cemitério egípcio (fig. 04): 

 

 

 

Figura 3: Luta egípcia 
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Figura 4: Cemitério Beni Hasam- Egito 

 

Fonte: Kinodinâmico, 2014. 

 

     Pode-se ver nitidamente uma sequência de movimentos, criando assim uma 

narrativa, para GOMBRICH (p. 58), as pinturas e os modelos encontrados em 

túmulos egípcios estavam associados a ideia de fornecer servos para alma num 

outro mundo. (Fig 04) 

           Já os gregos utilizaram outros suportes além das paredes para expressar o 

movimento, que é o caso dos vasos gregos. Segundo JANSON (2009), os gregos 

deram um grande salto na arte do desenho ao decorar cerâmicas: 

Inicialmente, a cerâmica só havia sido decorada com desenhos abstratos- 
triangulo, formas em xadrez, círculos concêntricos- mas por volta de 800 a. 
C. figuras humanas e de animais começaram a aparecer no interior de uma 
concepção geométrica, e nos exemplos mais amadurecidos essas figuras já 
constituía cenas de maior elaboração. 

 

           As figuras representadas nos vasos gregos deixaram de ser geométricas, que 

eram predominantes em seu início e passaram a representar formas mais 

complexas e elaboradas, passando a se interessar também pela representação do 

movimento, é o caso dos vasos gregos que ilustravam sequências de imagens de 

seus esportistas olímpicos. Na imagem a seguir (fig.08) a sugestão de movimento 

relembra a pintura feita na caverna de Altamira, o javali de oito patas (fig. 01). 
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Figura 5: Vaso Grego 

 

Fonte: Toca da Cotia. 

 Existem relatos que na China, por volta de 1100 anos antes de Cristo, já 

existia o teatro de sombras, feito com figuras recortadas em papiros e projetadas em 

um painel de linho com ajuda de uma fonte luminosa, o que teve grande contribuição 

para o aperfeiçoamento dos mecanismos de ilusão visual. Algumas iluminuras e 

painéis da Idade Média ilustravam situações religiosas e acontecimentos cotidianos 

através de quadros narrativos. Marcel Duchamp, com sua famosa pintura de 

inspiração futurista “Nu Descendo uma Escada”, mostra a dinâmica plástica do 

movimento numa sequência de posições de uma personagem num único quadro. 
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Figura 6: Nu Descendo uma Escada 

 

Fonte: Comunicação e Artes, 2015. 

 

 E desde antiguidade, verificamos uma forma popular de expressão através 

da história figurada, que vai mais tarde dar origem as histórias em quadrinhos, onde 

a ação se desenvolve em quadros separados, já sugerindo movimento no espaço e 

no tempo, como pode ser visto na história em quadrinho a seguir (fig. 07) de Winsor 

McCay, publicada em 1908. 
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Figura 7: HQ Winsor MacCay 

 

Fonte: O Esquema 

 

Para a pintura e o desenho, a natureza já oferecia os materiais necessários 

para sua produção visual. Porém, a animação, como ilusão do movimento 

proporcionada pela rápida sucessão de imagens, demandava um elevado grau de 

desenvolvimento científico e técnico para ser viabilizada enquanto arte- o que só vai 

acontecer no início do século XX. Até aí foram três séculos em busca do 

desenvolvimento dessa arte. Com a chegada da ciência moderna, logo após o 

Renascimento, surgiu um ambiente propício para a formulação de ideias que 

resultaram nos primeiros dispositivos ópticos mecânicos, os antecessores da 

animação como conhecemos hoje em dia. 

Alguns físicos e pensadores da antiguidade e da renascença também 

estudaram elementos da ótica e do movimento: no século XI o físico árabe Al-Hazen 

estudou o tempo da persistência das impressões visuais na retina analisando as 

alterações de cor provocadas pelo movimento de piões de duas cores. Sobre 

persistência retiniana RODRIGUES (2003) nos diz o seguinte: 

 

O olho humano retém a imagem que se forma na retina por alguns décimos 
de segundo a mais (aproximadamente 1/24 de segundo), mesmo após o 
clarão que a provocou haver desaparecido. Essa peculiaridade do sistema 
óptico humano, capaz de reter a imagem por esse pequeno lapso de tempo, 
é conhecida como persistência da visão ou persistência retiniana. O físico 
belga Joseph-Antoine Plateau foi o primeiro a medir o tempo da persistência 
da visão ao concluir que, para uma série de imagens darem a ilusão de 
movimento, é necessário que se sucedam à razão de dez por segundo. No 
caso do cinema, para filmar um corpo em movimento, são feitas várias fotos 
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(fotogramas) em intervalos bem curtos. Hoje, a velocidade de filmagem e 
projeção é padronizada em 24 fotogramas por segundo. Como a imagem na 
retina persiste no intervalo de tempo compreendido entre duas imagens 
sucessivas, o fotograma seguinte é projetado no exato instante em que o 
fotograma anterior está desaparecendo de nossa "memória visual", o que 
produz a sensação de movimento contínuo. 
 

Com a difusão do conhecimento sobre a persistência retiniana, cientistas do 

mundo todo passaram a criar experimentos físicos para demonstrar como o ser 

humano enxergava o movimento, experimentos estes que foram chamados de 

brinquedos ópticos, e ficaram populares pelas mãos de fotógrafos e artistas de todo 

tipo, que passaram a explorar seu potencial como entretenimento.  

Os dispositivos ópticos mecânicos foram responsáveis pela criação mais 

tarde do maior fenômeno cultural e industrial do século XX, chamado cinema. 

No ano de 1645, em Roma, um inventor chamado Athanasius Kircher, 

escreveu e publicou um texto chamado Ars Magna Lucis et Umbrae (The Great Art 

of Light and Shadow), onde ele descrevia sua mais nova invenção: A lanterna 

mágica, segundo Alberto Lucena Junior: 

Tratava-se de uma caixa com uma fonte de luz e um espelho curvo em seu 
interior, um equipamento simples que possibilitava a projeção de slides 
pintados em lâminas de vidro, a demonstração de seu invento causou 
espanto (Kircher foi acusado de bruxaria). (2002, p.30). 
 
 

Figura 8: Lanterna Mágica 

 
Fonte: PhotographersDirect, 2014. 

 

Apesar de Kircher ter inventado a lanterna Mágica, ele não era um artista, era 

apenas um estudioso, e usava seu invento para catequização em seu trabalho 

missionário. Mesmo assim esta continuou a ser objeto de estudos científicos: 
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No século XVIII, o cientista holandês Pieter van Musschenbroek demonstrou 
que um disco giratório, similar ao de Kircher mas com imagens em 
sequência, poderia produzir uma idéia de movimento. Em 1736, ele 
assombrou um visitante com imagens de um moinho de vento com suas pás 
em rotação, um homem tirando o chapéu, uma mulher curvando-se em 
cumprimento. Musschembroek, posteriormente, incrementa seu aparelho 
usando múltiplas lanternas e imagens sincronizadas, para apresentar visões 
mais elaboradas. Era a primeira exibição animada. (LUCENA, 2002, p. 31). 

 

Assim a lanterna mágica foi tornando-se conhecida e popular por sua forma 

de entretenimento sem ter muita coisa acrescentada daquilo que foi concebido pelos 

cientistas, sendo apenas um brinquedo tecnológico, sem aspirações artísticas. No 

ano de 1794, Etienne Gaspard Robert, lançou em Paris seu espetáculo chamado de 

Fantasmagorie onde todo o potencial de comunicação visual da lanterna mágica foi 

explorado, alcançando assim status de ferramenta artística, o espetáculo alcançou 

enorme sucesso, ficando por muitos anos em cartaz. 

Fantasmagorie foi, na verdade, precursor dos filmes modernos de terror, com 

seu aspecto macabro e assustador próprio de filmes do tipo, instigando a 

imaginação do seu público, ávido pelo “medonho” espetáculo de horror, que ia 

desde as imagens projetadas, até a decoração do ambiente, com uma sala escura e 

repleta de caveiras. 
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Figura 9: Fantasmagorie 

 

Fonte: Revolution in Fiction, 2014. 

          

           Assim pode-se perceber a contribuição do trabalho científico nas artes, como 

ressalta Lucena (2002, p. 33): 

 
    O artista é um ilusionista e, como tal deve buscar transcender a matéria 
ou a técnica com a qual lida, ludibriando o espectador. O cientista deve 
atuar exatamente ao contrário, lidando com regras claras e mantendo-se 
firmemente ligado à natureza das coisas. 
 

A animação só tornou-se possível devido ao avanço tecnológico alcançado a 

partir da do século XIX, evidenciando que até mesmo na arte existe uma grande 

parcela de invenção, onde é necessária uma visão científica por parte do artista, 

sendo assim a animação une bem a técnica com a arte, pois somente quem está 

imerso nessa vivência pode conhecer de suas técnicas, para que esta possa ser 

realizada. Cauquelin em seu livro “Arte Contemporânea” (2005, p.158) ressalta o 

assunto arte X técnica: 

    Encontra-se aí o velho combate da arte contra a técnica, que se alimenta 
sempre das mesmas razões; mecanização, repetição, falta de aura, que 
devem ser banidos. (Sem se perguntar como advém a aura de uma obra e 
por meio de quem. Nem pensar no começo doloroso da fotografia como 
arte.) 
    Contudo, apesar de todas essas relutâncias frívolas, a arte nascida das 
tecnologias de comunicação segue seu caminho, mesmo que fora da 
sociedade bem pensante.  

 

A partir da lanterna mágica e dos estudos, sobre a capacidade do olho 

humano em reter uma imagem por uma fração de segundos enquanto a outra está 



25 
 

sendo exibida, dando assim a ilusão de movimento, os cientistas debruçaram- se na 

construção de brinquedos nos quais a animação é utilizada. 

        O taumatroscópio surge em 1825, e consiste em um disco com uma figura de 

cada lado, sendo uma delas invertida. Por meio de fios torcidos fixados nos 

extremos do eixo desse disco pode-se fazê-lo girar sobre si rapidamente. O que se 

vê então é a sobreposição das duas figuras. Por exemplo: se de um lado está 

desenhado um peixe e no outro lado do disco figura um aquário invertido, fazendo 

girar o disco rapidamente sobre o seu eixo o que se vê é o peixe dentro do aquário. 

 

Figura 10: Taumatroscópio 

 

Fonte: Projeto de um filme de animação, 2014.  

O fenaquistoscópio foi desenvolvido em 1832 pelo físico belga Joseph 

Antoine Plateau, para medir o tempo da persistência retiniana. Trata-se de dois 

círculos sobrepostos, um com a sequência de desenhos e outro acima com orifícios 

retangulares dispostos regularmente na superfície. Ao girar o conjunto, os desenhos 

vistos através dos orifícios dão a ilusão de movimento. Alcançou sucesso popular 

por todo o século. 
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Figura 11: Fenaquistoscópio 

 

Fonte: Cinematógrafo, 2014. 

Partindo do mesmo princípio da persistência retiniana, o Inglês Willian George 

Horner, em 1833, desenvolveu um mecanismo um pouco mais elaborado que o 

Fenaquistoscópio, que consistia em uma espécie de tambor cilíndrico com ranhuras 

equidistantes. No seu interior eram colocadas tiras com sequências de desenhos. 

Esse tambor era fixado em um eixo, que, quando girado, possibilitava ver as 

imagens em movimento. Esses aparelhos que simulavam o movimento estavam 

despertando os interesses de várias comunidades científicas da Europa. 

Contudo, o mais simples, barato, popular entre o público, foi o flipbook, ou 

livro mágico. Consistem de páginas de desenho ou fotografia em sequência, 

montadas como um livrinho. Quando as páginas são viradas rapidamente, é criada a 

ilusão de movimento. Segundo Vilaça (2006, p.104); 

 
Existe uma infinidade de técnicas que podem ser utilizadas na construção 
de um flip book, desde desenho simples com lápis, passando pela 
fotografia, gravura, impressão gráfica até a construção digital através do 
computador. Todas elas dão um bom resultado se aplicarmos o princípio da 
animação quadro-a-quadro. 
 

Vilela (2005, p.1) ressalta ainda: 

 
   O flip book é um livro que, por um curto espaço de tempo, se transforma 
em filme. Uma seqüência de imagens capaz de narrar uma história. A 
passagem de uma imagem estática (livro) para imagens em movimento 
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(cinema) faz do flip book uma mídia única e transitória. E um meio que 
sobrevive da ilusão do movimento. Na palma da mão do espectador. 

 
 
 
Figura 12: Flip Book 

 
 Fonte: Cinema de Animação. 
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CAPÍTULO 3 

 

3.    Desenvolvimento da Animação 

       Hoje existem várias técnicas e utilidades para a animação. Além das narrativas 

específicas do gênero, a animação serve como recurso estético ou acessório para 

outros gêneros audiovisuais como: o cinema live action onde são utilizadas somente 

pessoas, a publicidade, sites de internet, logomarcas, vinhetas, jogos, estatísticas, 

telefonia móvel e uma série de outras aplicações. Podemos dividir esse gênero em 

três técnicas principais: 

3.1 2 D ou cell animation ou desenho animado: 

 
         O que identifica essa técnica é a utilização de células de papel ou acetato onde 

são feitos os desenhos. Existem papeis especiais para animação e pencil test. 

Alguns animadores utilizam o papel sulfite 75 gramas, que dá um bom resultado e é 

mais facilmente encontrado. Depois da animação pronta, as células são fotografadas 

ou digitalizadas com um scanner. 

3.1.2 Stop Motion  

 

      Não utiliza células de papel como suporte. O animador nessa técnica trabalha 

geralmente com objetos inanimados: massa de modelar, objetos diversos, grãos, 

recorte de papel e outros. A imagem é captada utilizando a fotografia quadro a 

quadro. O pixilation é um stop motion com pessoas; elas têm que ter uma postura 

inanimada, como um boneco, o animador orienta as posições que elas têm que ficar 

para serem fotografadas. É uma animação com características visuais em três 

dimensões como um filme em live action e não pode ser confundida com a técnica 

3D, toda criada virtualmente. 

        A animação Stop-Motion é possibilita dar vida a variados objetos, como 

recortes, bonecos, massa plástica, arames e mesmo atores vivos. Abaixo um 

exemplo de animação em massa plástica - Stop-Motion: 
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Figura 13: Montando um Stop Motion 

 
 
Fonte: Uol, 2014. 

 

3.1.2.2 3D e CG (Computação gráfica) 
 

      É basicamente, a formação de objetos, personagens, cenários etc. através de 

softwares de computador específicos com ferramentas e efeitos avançados. Já 

existem sistemas de modelagem, animação e tratamento de imagens 3D que 

possibilitam a criação de imagens hiper-realistas, semelhantes aos ambientes 

naturais. Suas aplicações são diversas: podem ser desenvolvidas narrativas em 

animação que explorem os recursos da técnica; utilizá-la para criar efeitos especiais 

em filmes em live action; a tecnologia aplicada à medicina a utiliza para criar 

ambientes orgânicos tridimensionais; aplicada na tecnologia espacial, em estratégias 

de guerra e outras. 

3.2  A Ênfase Artística na animação.  

       A princípio a animação já maravilhava as pessoas por ser uma inovação 

cinematográfica sendo parte desse novo mundo do cinema e com o passar do 

tempo essa arte deixou de impressionar pela sua inovação técnica e passou para a 

impressionar por sua arte autônoma. Segundo Lucena (2002, p.48): 

 

   Não se tratava de desvincular a arte da animação da técnica que lhe 

permitia existir (algo impossível), mas submetê-la a determinações 

artísticas- afinal, parte da riqueza artística está justamente na habilidade da 

exploração técnica. Para a emergência da animação como arte, tornava-se 
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imperativo o deslocamento da técnica de animação do centro de atenção do 

espectador 

     A tarefa de desmistificar a “magia” da animação proporcionada pela técnica e 

atribuir-lhe uma filosofia estética coube ao artista francês Emile Cohl, o que permitiu 

com que ele introduzisse sua visão da animação como arte, influenciando todo seu 

desenvolvimento expressivo que ocorreu posteriormente, foi principalmente por sua 

formação e experiência artístico cultural, o que fazia com que se evidenciasse em 

seu trabalho sua dedicação e talento. 

         Quando Cohl começou a trabalhar com o cinema, já passava dos cinquenta 

anos. Antes disso já possuía uma reputação considerável como desenhista, artista 

plástico e ilustrador; quando chegou a animação, já estava com prestigio 

estabelecido. Na sua juventude trabalhou com cartunistas já conhecidos da época 

como André Gill, foi nessa época que Cohl desenvolveu sua formação intelectual, 

convivendo com artistas, poetas, jornalistas e críticos admiradores do pintor Honoré 

Daumier- donde surgiram líderes do movimento simbolista. Cohl tornou-se 

conhecido ao trabalhar em jornais, mas seus interesses no ramo das artes foram 

bem amplos, produziu também pinturas, fotografias, poesias e desenho de figurino 

para teatro. 

    Segundo ressalta Lucena (2002, p.49): 

     Cohl se integra, na década de 1980, a um grupo interessado em 

questões estéticas, chamado Os Incoerentes, cuja filosofia era iconoclasta, 

antiburguesa, antiacadêmica e violentamente antirracional. Eram descritos 

como anarquistas da arte, com suas exposições de estranhas pinturas e 

desenhos invariavelmente atraindo artistas da moda, a exemplo de Touluse- 

Lautrec. Essa estética terá grande influência no cinema de animação de 

Cohl e será precursora de movimentos revolucionários para a arte do século 

XX, como o dadaísmo e o surrealismo. 

       Isso ressalva a importância e influência da formação de Cohl para a animação. 

Com o tempo Cohl passa a se dedicar à ilustração de tiras de quadrinhos. Seu 

interesse por animação se manifestou quando descobriu que filmes estavam sendo 

produzidos baseados nessas tiras. Ao se dirigir ao estúdio (Gamount) para exigir 

seus direitos, é surpreendido com uma proposta, a de fazer uma adaptação de suas 

histórias em quadrinhos para o cinema. Assim passou a produzir material para o 

estúdio e ao mesmo tempo começou a trabalhar em sua primeira animação 

Fantasmagorie, que foi lançado em 1908, e obtendo grande sucesso. 

        Esse é considerado o primeiro filme de animação de verdade, e também o 

primeiro a ser realizado totalmente por Cohl, possuía dois minutos e foi fotografado 
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frame a frame apresentando características estilísticas bem definidas. Cohl 

desenhou em papel utilizando tinta nanquim, o que lhe permitia maior flexibilidade. 

Apesar de ter que simplificar seu traço para agilizar a execução do desenho, não 

resignou da expressividade da linha. Cohl também descobriu que poderia fotografar 

cada desenho duas vezes, sem implicar a perda da ininterrupção do movimento, 

com isso diminuía pela metade a quantidade de desenhos para cada segundo de 

filme. Lucena ressalta a importância dessa descoberta (2002, p.50): 

 

     Era um avanço considerável no sentido de diminuir os esforços das 

cansativas atividades mecânicas intrínsecas à produção de desenhos 

animados. Esse dado ainda oferecia aos animadores a chance de, sim 

desenvolver estratégias de exploração estética ao movimento enquanto 

elemento expressivo, e aí estar minuciando o sistema artístico. 

 

       Dessa forma Cohl conseguiu admiráveis animações em movimentos fluídos, 

com figuras que não eram limitadas às suas dimensões do suporte, mas se admitiam 

explorar a profundidade virtual do espaço tridimensional, através do tratamento 

ilusório do delineamento e do jogo perspectivo.  

       A obra de Cohl era repleta de significado, e não almejavam somente o 

entretenimento, possuíam uma filosofia antirracional que refletia a visão de mundo 

do autor, constituindo condições para que uma proposta artística obtivesse 

reputação de obra de arte. Cohl passou a explorar o movimento e as possibilidades 

plásticas da imagem animada em todas as suas dimensões. 

     Lucena (2002, p.52) descreve a obra de Cohl da seguinte maneira: 

   Esse espírito espontaneamente inventivo, que vai marcar todos os filmes 

de Cohl, possui pontos em comum com vários momentos notáveis da 

história da arte que, como ele, lançaram mão de táticas visuais de caráter 

fantástico sem, no entanto cair para a degenerescência da fetichização do 

exótico, como aconteceu a partir de meados do século XX na esteira do 

sucesso do movimento surrealista. 

 

         Aí fica evidenciado a forma com que Cohl desenvolvia seu trabalho, e um dos 

caminhos que encontrou para demonstrar sua arte foi através da metamorfose, por 

trabalhar muito com linhas, Cohl demonstra flexibilidade desse elemento em 

configurações que tiram proveito de sua leveza, nas quais os contornos dos 

desenhos sofrem mutações contínuas, misturando-se com outras formas para gerar 

novas figuras que seguem se transformando. 
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Figura 14: Animação feita por Cohl 

 

Fonte: Animacion, 2014. 

 

        A animação teve no artista americano Winsor MacCay a garantia do 

prosseguimento de seu desenvolvimento como arte independente a partir do 

embasamento proporcionado pelo francês Emile Cohl- inclusive da inclinação 

surrealista que vai marcar parte significativa da animação. Wölfflin (1989) diz o 

seguinte sobre esses artistas: 

    Esses dois artistas chegaram ao ponto de estabelecer as duas grandes 

correntes estilísticas que, ao longo do século XX, distinguirão as principais 

vertentes da animação a partir do uso característico dos elementos de 

sintaxe plástica- comprovando na animação uma tendência universal da 

arte entre formas clássicas, sólidas, e outras barrocas oscilantes. 

         Assim como Emile Cohl, McCay já tinha fama e prestígio quando resolveu 

começar a trabalhar com o cinema de animação. Era um excelente desenhista, cujo 

admirável talento, ao mesmo tempo que causava surpresa, era motivo de admiração 

e exemplo para outros artistas. Essa aptidão permitiu a MacCay a probabilidade de 

construção e manipulação plástica no desenho animado de uma maneira que não se 

imaginava possível para uma tecnologia em estágio tão primitivo- o que acelerou o 

ampliação do potencial significativo da animação. 

          MacCay não era intelectual como Cohl, mas possuía uma imaginação 

esplêndida e a percepção da dimensão artística da animação. Ao contrário de Cohl, 

que mudou seu desenho para uma forma simples que facilitava à produção de 
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milhares de imagens, o arrojo de MacCay foi justamente transpor para a tela seu 

sofisticado estilo gráfico, há muito instituído nas histórias em quadrinhos que ele 

desenhava, sem afetar a qualidade de seu intricado design. 

          Já nos quadrinhos seu espírito inovador era evidente. Percebe-se sua visão 

fantasiosa altamente incomum, distinta de ilustrações visionárias antecedentes em 

qualquer meio gráfico. De tal modo, encontramos um artista com total domínio sobre 

seus recursos, situação ideal para que venha à tona sua marca pessoal que 

particulariza uma forma e a transforma em arte. 

Figura 15: Animação feita por MacCay 

 

Fonte: Wikimedia, 2014. 

 

          MacCay faz uso de elementos formais e códigos visuais explorados por Emile 

Cohl, como metamorfoses ou linhas que se movem aleatoriamente para se misturar 

e dar origem a figuras completas. Lucena (2002, p.57) ressalta ainda outras 

características da obra de MacCay: 

   Toda a evolução para a animação no seu trabalho é de ordem artística. 

Ele se valeu dos mesmos recursos técnicos (paupérrimos) que haviam 

atingido sua melhor condição por Emile Cohl- tinta nanquim em papel de 

arroz. Mas, para a prova da eficácia dos movimentos, valeu-se bastante do 

sistema de flipagem (livro mágico), usando um modelo maior do 

mutoscópio, um sistema mecânico inventado por Thomas Edison que tirava 

melhor proveito da flipagem, além de um cronômetro.  

          Isso ressalta o quanto os primeiros animadores apropriaram-se de diferentes 

inovações tecnológicas de seu tempo para auxiliar na produção e desenvolvimento 

do cinema de animação. Lucena (2002, p.60) completa ainda: 

    Emile Cohl e Winsor MacCay encarnam o estereótipo do artista/animador 

que não deixa dúvida a respeito de quem e qual o tipo de atividade é 
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responsável pelo sentido da palavra arte nesse seara da imagem em 

movimento conhecida como animação. A formação, a visão do ofício e do 

mundo, o tipo de produto concebido e com que propósito delineiam 

exemplarmente o perfil do indivíduo que se dedica à criação artística- 

indivíduo que lida com preocupações e elementos simbólicos, dentro de um 

conjunto de conhecimentos próprios que estimula, como nenhum outro, 

essa característica humana que encontra na arte seu ambiente mais 

fecundo: a imaginação. 

       Fica claro o papel da tecnologia na arte, e na animação em particular: algo que 

possibilita sua manifestação, e que, por decorrência, intervém na compreensão 

visual. Mas o aperfeiçoamento técnico precisa estar a serviço da arte, jamais o 

oposto. 
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CAPÍTULO 4 
 

4. A ARTE EXPRESSADA EM UMA METODOLOGIA 

       Esta seção tem como objetivo apresentar o procedimento metodológico 

adotado, e qual tipo de pesquisa que foi utilizado durante o estudo, e também 

caracterizar e destacar o ambiente e os sujeitos estudados. 

      Através do estudo do teórico MACHADO (1996), se pode entender de melhor 

forma como ocorre um processo de criação artística se utilizando puramente da 

técnica dos dispositivos ópticos mecânicos. Desta forma o presente capítulo 

apresentará os sujeitos, a caracterização da pesquisa, a descrição do material 

empírico, o campo da pesquisa, para que então os resultados obtidos sejam 

entendidos. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

          Esta pesquisa foi realizada com alunos da Educação Infantil C.M.E.I. 

Primeiros Passos, e alunos de Séries Iniciais da E.E.B. Santa Terezinha, ambas da 

cidade de Lebon Régis, estado de Santa Catarina. A pesquisa é também 

bibliográfica, baseada em livros e autores que abordam a temática do potencial de 

criação artístico e estético, encontrados nas diferentes formas de animação. O 

principal autor estudado foi Arlindo Machado. 

         É também esta, uma pesquisa de campo que buscou analisar o material 

empírico, que objetivam a o delineamento de como ocorre o processo de criação 

diante das tecnologias e técnicas muitas vezes repetitivas do desenho de animação. 

 

4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

       Aqui se descreve a contextualização da observação do campo de pesquisa 

intitulado como C.M.E.I. Comecinho de Vida e E.E.B. Santa Terezinha. As 

informações relacionadas ao texto a seguir correspondem a uma pesquisa ao 

Projeto Político Pedagógico das escolas onde ocorreu a pesquisa de campo. 

         O objetivo principal do C. M. E. I. é garantir a educação, a segurança e o 

ensino aprendizagem da criança, por meio de atividades que contribuam para o seu 

desenvolvimento integral, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social.  
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        Lebon Régis sempre teve sua economia voltada para a agricultura. 

Diversificando e expandindo sua economia para uma produção em maior escala, 

havendo uma crescente migração populacional basicamente voltada para o trabalho 

agrícola. Por ser em sua maioria de origem pobre, tendo que trabalhar o dia todo 

fora, na agricultura, colheita da maçã, ou trabalhos temporários, viu-se a 

necessidade de criar um local que pudesse auxiliar a população local, o Centro de 

Educação Infantil foi criado na intenção de auxiliar essas famílias, suprindo essa 

necessidade, assim os filhos estão sob os cuidados do C. M. E. I. Comecinho de 

Vida, para que os pais possam trabalhar. 

         A escola de Educação Básica Santa Terezinha, tem como objetivo principal, 

estimular em seus alunos o perfil de cidadão, em busca de conhecimento, pautada, 

pelos princípios da ética, da justiça, da solidariedade, da disciplina e do 

comprometimento social. 

        A clientela escolar é em sua maioria oriunda de famílias de baixa renda; filhos 

de pequenos agricultores, empregados assalariados, diaristas ou temporários que se 

empregam nas colheitas da maçã, cebola, tomate e outros, com renda média de um 

salário mínimo. Como consequência são carentes de recurso, e suas famílias 

recebem ajuda do governo, através de programas assistenciais. Uma parte dois pais 

dos alunos tem baixa escolaridade, consequentemente, tem dificuldade em 

conseguir melhores oportunidades de trabalho, tendo dessa forma diversos 

problemas de ordem social e econômica.  

       Porém a clientela escolar, não deixa de ser exigente e atuante como cidadãos, 

conseguindo alcançar satisfatoriamente os objetivos propostos pela comunidade 

escolar. A escola de Educação Básica Santa Terezinha atende a cerca de 400 

alunos de terceiro ano do ensino fundamental, nos períodos matutino, vespertino e 

noturno. 

 

4.2.1 SUJEITOS DA PESQUISA  

 

      A pesquisa foi realizada com alunos do Pré-Escolar da Educação Infantil, com 

uma turma de dez alunos, com faixa etária de cinco anos, todos residentes do Bairro 

Nossa Senhora de Lourdes no município de Lebon Régis, no segundo semestre de 
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2013; A outra turma que foi realizada a pesquisa foi o terceiro ano das Séries 

Iniciais, com alunos na faixa etária de dez anos.  

 

4.3 MATERIAL EMPÍRICO 

           Para realização de análise de dados foram utilizados os seguintes materiais: 

Diário de campo da pesquisadora com anotações sobre todo o desenvolvimento da 

pesquisa de prática, contendo as falas dos alunos, seus questionamentos e dúvidas, 

e sua maneira de se comportar durante a prática da pesquisa, além de textos 

produzidos pelos próprios alunos sobre as produções feitas, fotografias da execução 

das atividades, que contribuíram para a análise de dados e comprovando as 

anotações realizadas no diário de campo. 

4.4  PLANO DE AÇÃO DA PESQUISA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Como primeira atividade analisada, os alunos tiveram uma dinâmica envolvendo 

a turma, que se iniciaram as produções referentes ao tema, à atividade se chamava 

“a árvore animada”, fazendo-a com sucesso, mas com algumas alterações. Ao invés 

de uma árvore se achou que seria mais interessante se colassem cartolinas brancas 

nas paredes, em uma altura onde todos pudessem alcançar, lá então seria colado os 

personagens, e ao redor eles desenhariam um cenário para os personagens. 

Primeiramente se distribuiu a eles os personagens para que os colorissem. 

Como previsto as meninas optaram por princesas, e os meninos por super-heróis, 

isso se deve ao fato de que nessa idade a criança escolhe o personagem ao sentem 

maior afinidade, ao qual elas mais se identificam, assim gostando mais de uns, e 

antipatizando mais outros. Como não havia sido discutido sobre o tema ainda, os 

alunos começaram se perguntar por que estavam pintando desenho animado. A 

atividade mostra sua importância pelo fato de instigar nos alunos a curiosidade 

sobre por que estar pintando aqueles personagens, qual a finalidade do que 

estavam fazendo. VILAÇA (2006), fala o seguinte sobre o interesse que a animação 

desperta nas crianças: 

 

Podemos dizer que os desenhos animados têm um papel importante na 
vida da criança, contribuindo para seu desenvolvimento, na medida em que 
trabalham com a bagagem fantasiosa da infância. A animação, a partir de 
seus elementos visuais e sonoros, ativa as estruturas mentais relacionadas 
à criatividade, as emoções e as sensações. 
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          O fato dos desenhos estarem ligado ao imaginário infantil faz com que a 
criança desperte ainda mais seu interesse pelo assunto abordado, isso explica 
também a aceitação por parte dos alunos a esse tema.  
 

Figura 16: Colorindo personagens 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 17: Colorindo personagens II 

           

Fonte: Arquivo pessoal 

Logo após pintarem seus personagens, explicou-se que eles deveriam um a um 

colar seu personagem nas cartolinas brancas que estavam nas paredes, e comentar 
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sobre ele, os mesmos demostraram estarem se divertindo, pois puderam falar de um 

assunto que gostam bastante, algo presente em seu dia-a-dia. 

Depois de colarem seus personagens na parede, entregou-se a eles canetas 

coloridas e foi orientado para que fizessem o cenário desses personagens, sem 

necessariamente indicar a eles que tipo de desenho deveriam fazer, então foram 

desenhadas árvores, casas, grama, elementos ligados ao própria dia-a-dia das 

crianças e onde imaginaram que seus personagens poderiam estar. Para 

VYGOTSKY (2001) a imaginação não repete fielmente impressões isoladas, 

acumuladas anteriormente, mas sim constrói novas maneiras de combinar as 

diversas impressões que o sujeito obteve em suas vivências cotidianas.  Deixando 

todo o espaço em branco cheio de cores, todos participaram da atividade, como 

pode ser visto nas figuras 18 e 19. 

Figura 18: Criando cenários 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 19: Criando cenários II 

               

Fonte: arquivo pessoal. 

Depois de pronta a produção, todos se sentaram e puderam ver o trabalho 

coletivo. A partir daí, começou-se a entrar no assunto, e quando indagados com a 

seguinte pergunta – “Vocês sabem como são feitos os desenhos de animação, do 

qual vocês tanto gostam?”, o aluno C respondeu animadamente e com muita 

certeza: - “Professora! São as pessoas que se fantasiam!” outros ainda responderam 

que não sabiam.  

Para ficar um pouco mais claro, mostrou-se a eles um vídeo, sobre o surgimento 

da animação. Enquanto assistiam, ficavam surpreendidos com a forma que eram 

feitos os desenhos de animação, ao ver um dos primeiros desenhos de animação 

feitos, ainda com técnicas rudimentares, o aluno D falou o seguinte: -“Como é 

clarinha a cor!”, referindo aos personagens, aos quais tinham apenas o contorno 

branco em um fundo preto. Com o vídeo, os alunos puderam melhor entender como 

funciona um desenho de animação. 

Na aula seguinte, seriam construídos os dispositivos ópticos mecânicos, 

precursores do desenho de animação, o previsto era passar um vídeo sobre os 

brinquedos ópticos, mas devido a imprevistos, acabou-se por não mostrar os vídeos, 

mas mesmo assim explicou-se a eles o funcionamento básico desses brinquedos, 

através do uso de imagens. Depois da explicação, começou-se pelo primeiro 

dispositivo a ser construído: o flipbook (livro mágico), que segundo LUCENA (2002) 

“Pela sua praticidade e eficiência, ainda hoje se usa esse recurso ao se produzirem 

filmes baseado em animações”. 
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Distribui-se a eles folhas com desenhos sequenciais, como pode ser visto na 

figura 20, o qual eles deveriam colorir, recortar e colar, em um bloquinho de folhas 

brancas. Apesar de ser uma produção baseada em técnica, o trabalho não perde 

seu valor estético pelo fato de inovar e se renovar em favor do cinema de animação 

em si, pois apesar de rudimentar é uma forma simples de se produzir animação. 

Sobre a importância da técnica na arte MACHADO (1996) diz o seguinte: 

 

Ora, explorar as “possibilidades” de um sistema significante implica 
precisamente colocar-se um limite, submeter-se a lógica do instrumento, 
endossar o seu projeto industrial, e o que faz um verdadeiro poeta dos 
meios tecnológicos é justamente subverter a função da máquina, manejá-la 
na contramão de sua produtividade programada: Basta ver, por exemplo, 
como o cinema experimental tem se recusado sistematicamente a cumprir 
os recursos significantes do cinema, reinventando incessantemente essa 
arte. 
 

 

       Assim o cinema, o de animação especificamente, é um grande exemplo do poder 

de renovação da técnica, de como ele ao longo da história da arte tornou-se 

incessante em tentar cada vez mais desenvolver seu potencial expressivo através 

agora das tecnologias o que começou de maneira rudimentar, nos primórdios da 

animação, assim as crianças as crianças também tem a oportunidade de 

desenvolver o olhar para ver nos dispositivos ópticos, como o flipbook, um potencial 

expressivo maior, levando em conta seu potencial criador e estético. 

Figura 20: Desenhos sequenciais 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Uma das dificuldades encontradas, foi que a todo o momento os alunos 

necessitavam de auxílio na maioria das atividades, como para recortar as figuras, 

numerá-las, e colar nas folhas corretas, o que fez com que os trabalhos 

demorassem mais que o esperado para serem finalizados. 

Figura 21: Flip Book em construção 

 

Fonte: arquivo pessoal 

       À medida que os “livros mágicos”, ficavam prontos, os alunos o manipulavam 

para verem o efeito de movimento, a surpresa era geral, o aluno F comentou: 

         “- Olha! O cavalinho está correndo”. 

 E ainda mostravam aos colegas que ainda não haviam terminado sua nova 

descoberta. A atividade instigou a imaginação dos alunos, fez com que eles 

entendessem a técnica mostrada a eles, o que chamou atenção dos alunos foi o 

movimento proporcionado pelo flipbook, o encantamento das crianças frente a 

descoberta tem um motivo: Segundo Alberto Lucena apud Arnheim (1986, p.365): “ 

o movimento é a atração visual mais intensa da atenção, resultado de um longo 

processo evolutivo no qual os olhos se desenvolveram como instrumentos de 

sobrevivência. 

          No dia seguinte compareceram na aula uma quantidade menor de alunos, 

apenas 9, dos 15; Nesse dia continuou-se a construção dos brinquedos ópticos, 

confeccionou-se então um taumatroscópio, que é muito simples e fácil de ser feito. O 

mesmo consiste em disco com uma figura de um lado, e outra oposta no outro lado, 

por exemplo: um peixe de um lado, e um aquário do outro, quando girado 
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rapidamente temos a junção das duas figuras, ou seja, temos a ilusão de que o 

peixe está dentro do aquário. 

          Distribuiu-se então aos alunos, as duas figuras que deveriam ser pintadas, 

recortadas e montadas conforme as instruções passadas a eles. 

Figura 22: Produzindo um taumatroscópio 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

Os alunos tiveram ajuda para realizar a atividade, principalmente para a 

utilização da tesoura. Depois de todos os taumatroscópios estarem prontos, eles 

tiveram um tempo para poder manuseá-los e perceber a ilusão de movimento, como 

pode ser comprovado nas figuras 23 e 24 
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Figura 23: Brincando com os taumatroscópios 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Figura 24: Taumatroscópio (Gabrieli- 4 anos) 

  

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 25: Taumatroscópio 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

Para se montar um taumatroscópio pode ser usado um barbante nas 

extremidades do círculo, ou então um palito, duas maneiras diferentes de fazer o 

brinquedo, mas com resultado semelhante: a ilusão de movimento. A medida que as 

produções eram feitas, os alunos percebiam que apesar de ser um dispositivo 

diferente do outro, o resultado era semelhante: proporcionar ao desenho um 

movimento, e percebia-se também pelas conversas tidas com os alunos a satisfação 

por estarem descobrindo algo novo, feito com matérias tão simples e acessíveis a 

todos. 

Iniciando mais uma aula, retomou-se alguns pontos das aulas passadas, para 

que relembrassem o que havia sido feito até o momento, os alunos mostraram-se 

animados relembrando os brinquedos óticos que fizeram. O tema dessa e das 

próximas aulas foi o stop motion, o qual já haviam visto no vídeo em aulas 

passadas, mas retomando o assunto, falou-se a eles sobre filmes os quais eles já 

assistiram antes que usavam essa técnica, como é o caso do filme “A Fuga das 

Galinhas”, ou então “A Era do Gelo”, do brasileiro Carlos Saldanha, grande parte dos 

alunos já havia assistido pelo menos um dos dois filmes, então conseguiram ligar o 

tema ao que eles já conheciam. 

Depois da explicação e conversa sobre stop motion foi disponibilizada aos 

alunos massinha de modelar para que criassem um personagem, o qual seria 

fotografado usando a técnica estudada, os alunos primeiramente brincaram com a 
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massinha, testando suas possibilidades, vendo o que era possível ser feito, como 

pode ser visto na imagem a seguir: 

Figura 26: Stop Motion passo a passo 

 

Fonte: arquivo pessoal 

Enquanto eles criavam seus personagens, construiu-se um breve stop motion, 

com personagens simples: duas cobrinhas, que foram fotografadas quadro a quadro. 

Os alunos puderam ver o resultado no visor da câmera fotográfica, pois o princípio 

do stop motion é usar imagens que se sucedam rapidamente, quadro a quadro para 

que de a impressão de movimento, isso já serviu de base para que os alunos 

fizessem seu próprio stop motion. 

 Pelo dos alunos estarem na faixa etária média de quatro anos, a criação dos 

personagens foi simplificado, e optaram em fazerem apenas bolinhas com as cores 

disponibilizadas. Sugeriu-se então fazer um stop motion, com fundo branco, onde 

estaria no centro uma bola de massinha, e ao redor as bolinhas feitas pelos alunos, 

as quais estavam afastadas do centro e à medida que fossem sendo fotografadas 

iriam se aproximando. Os movimentos foram feitos pelos alunos, cada qual com seu 

personagem (bolinha), e as fotografias feitas pela professora, como pode ser 

observado na figura 27. 
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Figura 27: Stop Motion com massinha 

  

 Fonte: arquivo pessoal. 

Algumas partes mais técnicas foram colocadas de lado nas criações, mas que 

não deixam de serem importantes em um stop motion, como enquadramento 

iluminação. Uma das dificuldades encontradas nessa atividade foi o fato de ser tão 

cansativa e repetitiva isso se deve ao fato da grande quantidade de fotos 

necessárias para se produzir uma animação: no mínimo 15 fotos ou imagens para 

cada segundo de filme, devido a isso alguns alunos se dispersavam em alguns 

momentos, outros ainda não chegaram a entender a importância de se fazer 

movimentos tão pequenos na hora de fotografar, mesmo assim o resultado foi 

aparentemente positivo.  

Depois de muitas fotos tiradas do trabalho deles, que foi coletivo, pode-se ver o 

resultado no visor da câmera, a forma mais rápida de se ver, sem que fosse preciso 

recorrer à edição do vídeo com programas complexos, que seria mais demorado, o 

que também seria muito bom, mas por falta de tempo acabaram sem serem 

editados. Apesar disso, os alunos conseguiram entender o funcionamento básico de 

um stop motion, e a todo o momento tinha um aluno que pedia para ver novamente 

animação com massinha na câmera fotográfica mesmo:  

“- Professora, deixa eu ver as massinhas se mexendo sozinhas!” 

      Mais uma vez, como nas atividades anteriores a técnica empregada foi 

importante para se conseguir chegar ao resultado final, o que não diminui a 

importância da produção em seus valores estéticos e artísticos. Segundo 
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MACHADO (1996): A história da arte não é apenas a história das ideias estéticas, 

como se costuma ler nos manuais, mas também e sobretudo a história dos meios 

que nos permitem dar expressão a essas ideias. 

Nas últimas aulas, continuou-se a trabalhar com animação feita através da 

técnica de stop motion, só que dessa vez não seria usada massinha de modelar, os 

personagens seriam eles próprios: stop motion com pessoas. 

Primeiramente, mostrou-se a eles um vídeo feito pelo professor de fotografia do 

curso de Artes Visuais Eduardo Dutra, em uma escola a qual ele trabalhava usando 

essa técnica: animação em stop motion com pessoas. Logo após, foram orientados 

sobre o caminho que fariam enquanto fossem fotografados, e da importância de se 

fazer pequenos movimentos, para serem fotografados, e quando essas imagens 

fossem repassadas rapidamente dariam a impressão de movimento. Como pode ser 

visto na figura 28, a primeira sessão de fotos para construção do stop motion foi feita 

com o grupo todo, as demais experimentações foram feitas em grupos separados, 

enquanto um grupo era fotografado o outro observava atento. 

 

Figura 28: Fotografando para Stop Motion 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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Figura 29: Sequência de fotos para Stop Motion 

  

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 30: Sequência de fotos para Stop Motion II 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Apesar de contar com a colaboração da grande maioria, a ação acabou por ser 

cansativa, pois stop motion é repetitivo, precisa-se de um número muito grande de 

fotografias para se fazer apenas um segundo de movimento, e em alguns momentos 

os alunos reclamavam que estavam cansados dos movimentos repetitivos. Mesmo 

assim os resultados foram muito satisfatórios, depois de muitas fotografias, todos 
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puderam ver o resultado no visor da câmera, o que foi muito bom, pois eles puderam 

se ver como personagens da animação. 

Na aula seguinte continuou-se o uso do stop motion como recurso de animação, 

os alunos foram levados ao parque da escola para serem fotografados como pode 

ser visto na imagem 31, o sol estava muito quente e logo que se começou a sessão 

de fotos os alunos começaram a reclamar que estavam cansados, mesmo assim 

permaneceram até o final, novamente eles puderam ver o resultado no visor da 

câmera. 

 

Figura 31: Fotografias externas para Stop Motion 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

Depois de inúmeras fotografias os alunos retornaram a sala de aula, para a 

montagem da exposição com os trabalhos feitos por eles. A aluna A perguntou: “- A 

gente pode levar o livrinho pra casa, professora?” (Referindo-se ao livro mágico).  

A exposição foi montada com toda a produção feita até o momento como pode 

ser visto na figura 32, exceto os vídeos que não puderam ser editados em tempo. 

Depois de tudo montado os alunos puderam ver o conjunto das produções e 

manusearam os brinquedos ópticos, sendo estes com certeza os preferidos deles, 

pois foi a forma mais simplificada para se ter a ilusão de movimento. 
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Figura 32: Exposição das produções 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

O resultado foi bem satisfatório, com os trabalhos eles puderam perceber como 

as coisas ao seu redor ganham movimento, fazendo com que repensem coisas 

cotidianas, como é o caso do desenho de animação, que é muito presente no dia-a-

dia dos mesmos, e que um envolve um trabalho criativo e artístico em sua criação e 

faz uso das tecnologias em sua produção. VILAÇA (2002) diz o seguinte sobre o uso 

das tecnologias na escola: 

As novas tecnologias comunicacionais são apenas e tão somente 
prolongamentos refinados, recursos sofisticados, aptos a potencializar a 
capacidade comunicacional inerente ao ser humano (...). E que será tão 
somente na vivência de uma didática que exercite a capacidade 
comunicacional humana e pratique a educação como um processo 
específico de comunicação, que as tecnologias comunicacionais ganharão a 
possibilidade de exercer o seu poder transformador, rumo a uma educação 
escolar formadora. (VILAÇA apud PENTEADO, 1991, P.13) 

          

          Percebe-se assim a necessidade de adaptação por parte do professor e 

escola, às tecnologias, e a importância de desvencilhar-se do uso único de métodos 

educacionais antigos para que se adapte a realidade da sociedade e principalmente 

a realidade dos alunos, para que as tecnologias possam ser usadas em favor da 

educação. 
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4.5 ATIVIDADES NAS SÉRIES INICIAIS 
 

Primeiramente foram feitos os encaminhamentos da aula, uma breve explicação 

sobre o que seria estudado durante o período determinado, através do uso de 

imagens em tamanho grande A3 os alunos puderam perceber o princípio do 

desenho de animação, o desejo advindo da Pré História dar movimento aos 

desenhos. Mostrou-se a eles então a imagem de um bisão desenhado na parede de 

uma caverna, o qual ostentava mais pernas do que possui na realidade, quando 

indagados pelo motivo, a aluna A respondeu: - “É para parecer que ele está 

andando!”, a resposta foi exatamente a esperada, a quantidade exagerada de 

pernas era para mostrar que o animal estava se movendo, assim puderam ver mais 

exemplos através de imagens de tentativas de representar o movimento, como é o 

caso da obra Nu Descendo a Escada de Marcel Duchamp (fig 06), os vasos gregos 

com desenhos sequencias (fig. 05) para contar uma história, entre outros. 

Como primeira atividade foi feito uma dinâmica em grupo, colando-se na parede 

um papel pardo grande, onde todos pudessem desenhar ao mesmo tempo, eles 

seriam como os homens das cavernas e deveriam expressar-se através do desenho, 

todos os alunos participaram da atividade como pode ser visto na figura 35 e o 

resultado final na figura 36. Os alunos comentavam então sobre seus desenhos e os 

de seus colegas, o aluno B disse então: “- Olha! Desenharam até uma casa, naquela 

época nem existiam casas, só cavernas”. Eles então continuaram a se expressar 

livremente suas opiniões sobre as figuras ali desenhadas, talvez não tivessem 

associado ainda a dinâmica com o tema estudado. 
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Figura 33: desenho em movimento na Pré- História 

  

Fonte: arquivo pessoal 

Figura 34: Baseando-se na Pré- História 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

Nesse momento, logo após a dinâmica continuou-se as atividades; e o assunto 

trabalhado seria os brinquedos ópticos, precursores da animação, dessa vez 

construir-se-ia um flipbook, ou livro mágico, como é conhecido aqui no Brasil, cada 

um recebeu uma folha com desenhos sequenciais os quais cada um deveria 

numerá-los conforme a ordem, estes representavam os movimentos do cavalo 

enquanto galopa, receberam ainda um bloquinho pequeno com folhas brancas, os 

desenhos seriam recortados quadro a quadro, e colados um em cada folha, 

seguindo a sequência, como pode ser observado nas figuras abaixo; 
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Figura 35: Montando um Flip Book (Séries Inicias) 

  

 

Figura 36: Figuras sequenciais para Flip Book ( Séries Iniciais) 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Depois do flipbook pronto, os alunos começaram a manusear o brinquedo 

óptico, explicou-se a eles que para obter a ilusão de movimento eles deveriam 

folhear o livrinho rapidamente assim poderiam ver o movimento dos desenhos ali 

colados, foi o que fizeram eles, ficando surpresos com o resultado, os que acabaram 

primeiro, ajudaram seus colegas sem que precisassem ser orientados para que o 

fizessem. 



55 
 

Depois de já terem montado um flip book com imagens prontas, o que foi 

imprescindível para que entendessem seu funcionamento, foi novamente distribuído 

a eles bloquinhos em branco para que dessa vez eles criassem algo em suas folhas 

que demonstrasse o movimento, dadas as instruções os alunos começaram a fazer 

seus livrinhos, muitos foram além do esperado e não só conseguiram desenhar 

quadro a quadro que se movimentasse ao ser folheado, como também conseguiram 

em cima disso criar um personagem em uma história, estabelecendo assim uma 

conexão entre a técnica e a arte. Algumas das histórias criadas pelos alunos podem 

ser vistas nas figuras 39 e 40. MACHADO (1996) diz o seguinte sobre a relação arte/ 

técnica: 

A questão principal, enfim, não é saber se o artista se torna mais ou menos 
livre, menos ou mais criativo trabalhando no coração das máquinas, mas se 
é capaz de recolocar as questões da liberdade e da criatividade no contexto 
de uma sociedade cada vez mais informatizada, cada vez mais imersa nas 
redes de telecomunicações e cada vez mais determinada pelas 
representações que faz de si mesma através da indústria cultural. 

 

        Aí encontra-se um ponto importante, que é inserir a arte no contexto atual para 

que o aluno consiga estabelecer essa relação com o que está sendo produzido, e o 

meio em que se vive cada vez mais imerso na sociedade que baseia seu modo de 

viver e se expressar através das tecnologias. É importante que o aluno perceba que 

é produzir em arte utilizando técnicas, e que essas estão se modificando e 

modernizando juntamente com o avanço das tecnologias. 

Figura 37: Desenhando seu próprio Flip Book 
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Figura 38: Flip Book (Séries Iniciais) 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

O próximo dispositivo óptico mecânico construído foi o taumatroscópio. Distribui-

se a eles primeiramente os materiais que utilizariam em um primeiro momento: o 

desenho pronto de um pássaro e de uma gaiola, os quais deveriam colorir usando 

somente uma cor, tesoura para recortar as figuras, cola e barbante; o fato do 

desenho estar já pronto era para facilitar o entendimento sobre como o dispositivo 

funcionava, a atividade foi concluída rapidamente, conseguindo-se que eles 

assimilassem de maneira fácil como era o funcionamento do brinquedo. 

Em um segundo momento, eles repetiram a atividade, só que dessa vez eles 

desenharam os círculos, os desenhos, pintaram e montaram usando palitos, dessa 

vez a atividade foi inteiramente criada por eles, como pode ser visto na figura 39, 

que mostra os alunos montando um taumatroscópio, e figura 40 onde o aluno D se 

diverte com seu brinquedo. 
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Figura 39: Taumatroscópio feito pelos alunos 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Figura 40: Aluno manuseando seu Flip Book 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Os alunos estavam muito dispostos para fazer esta atividade, alguns chegaram 

a fazer três brinquedos destes, ao invés de um, e a preocupação deles no momento 

era se poderiam levar para casa, mas isso só poderia ser feito no último dia, depois 

da exposição.  
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Na aula seguinte estavam presentes 16 alunos, começando de maneira muito 

agradável, pois estavam ainda animados pelas aulas anteriores, os que não haviam 

vindo ficaram tristes de certa forma por não terem participado das atividades, e 

pediram se poderiam fazer em casa, disponibilizou-se então para estas duas alunas 

os materiais para que fizessem em casa, como não sabiam como deveriam fazer, a 

aluna M disse o seguinte: “- Deixa que eu ensino elas como se faz o livrinho!” 

(Referindo-se ao flip book). Isso foi muito bom, pois mostra que quem estava na aula 

aprendeu o que lhes foi passado e ainda repassaria seu conhecimento aos colegas. 

Demonstrando assim, a cooperação existente entre eles, o que garantiu também 

que os trabalhos feitos em grupo obtivessem tão bons resultados. 

Sempre quando indagados sobre o que haviam aprendido, ou sobre dúvidas 

sobre as aulas, poucos alunos falavam, e muitos se recusavam, mas como era 

necessário saber como estava o aprendizado por parte deles, distribui-se a eles 

folhas brancas, para que ali escrevessem, suas considerações sobre as aulas. A 

turma muito criativa sempre queria acrescentar algo mais à atividade proposta, 

então muitos depois de terem escrito seus textos, pediram se poderiam fazer um 

desenho referente à aula, o resultado foi muito bom, outros, porém escreveram 

muito pouco, mas o mais importante é que deram sua opinião. O aluno F escreveu o 

seguinte: “- Oi, você quer saber como foi a aula ontem, foi muito legal, eu gostei 

muito quando todo mundo fez a maior bagunça!”  Esse texto acompanhado de um 

desenho de um coração, ele denominou de bagunça provavelmente pela aula ter 

sido bem dinâmica, eles podiam sair do lugar, interagir com os colegas, desenhar na 

parede, coisas que não costumam fazer no dia-a-dia escolar deles, talvez em função 

dos métodos de ensino se diferenciarem dos adotados, considerando-se assim suas 

palavras ditas no texto como um elogio. 

Já outros foram mais sutis como a aluna S: “- Eu gostei muito, menos a hora de 

ir para casa, eu queria que durasse a tarde inteira...” Outros descreveram a 

construção dos brinquedos óticos, usando palavras simples, mas notava-se que 

haviam entendido o processo de construção dos mesmos, essa foi uma das 

maneiras utilizadas para ter uma noção de como estava o andamento das aulas, e 

avaliar o processo de aprendizagem dos alunos, se os métodos utilizados foram 

proveitosos e facilitaram o processo de ensino e aprendizagem e de que maneira a 

forma que o conteúdo passado foi recebido pelo aluno. Nas figuras 41 e 42 podem-

se ver os alunos escrevendo seus textos sobre as aulas. 
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Figura 41: Escrevendo um texto sobre as aulas. 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 42: Texto escrito pelos alunos 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

Para começar a aula resolveu-se reforçar os conteúdos já vistos anteriormente, 

e ainda ver algumas coisas novas relacionadas ao nosso assunto, entregou-se a 

eles então um texto acompanhado de muitas imagens que abordavam novamente a 

animação desde seus primórdios, usando técnicas simples até os dias atuais, com 

toda tecnologia envolvida em seu processo, o texto era simples, o que facilitaria seu 

entendimento, acompanhado ainda de imagens que reforçavam a parte escrita, leu-

se o texto juntamente com os alunos, estes puderam falar também, descrevendo as 

imagens, e pela descrição e comentários feitos por eles era possível perceber que 
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eles haviam entendido o princípio básico da animação. Na figura 43 é possível ver 

os alunos com seus textos: 

Figura 43: Leitura de texto sobre animação 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

Parte fundamental de um desenho ou filme de animação são os personagens; 

este foi o tema da atividade seguinte, que iniciou com uma breve conversa sobre o 

assunto, os alunos receberam personagens de diversas animações provavelmente 

já bem conhecidas por eles para que as colorissem, assim enquanto pintavam, 

relembravam outros personagens, outros pediam para trocar o personagem que 

havia ganhado, e muitos deles acabavam pintando rapidamente, assim pintaram até 

quatro personagens cada, os quais eram em tamanho menor, como mostra as 

figuras 44 e 45: 
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Figura 44: Colorindo personagens (Séries Iniciais) 

  

Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 45: Colorindo personagens II (Séries Iniciais) 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

        Depois de colorirem um personagem já pronto, os alunos receberam folhas 

brancas, na qual deveriam criar seu personagem, e escrever um pouco sobre ele, 

uma pequena história contendo nome, características, onde mora e o que come o 

personagem. A atividade foi muito bem recebida e instigou muito a imaginação da 

turma, prontamente começaram a desenhar e a escrever sobre o personagem 

inventado! 

Alguns alunos surpreenderam com seus personagens, como o aluno G, que fez 

um “ser” um tanto quanto estranho: “O Colecionador de Corpos”, sendo esta uma 
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figura toda ensanguentada, com uma cabeça em uma das mãos e uma faca com 

muito sangue na outra, no chão havia sangue também, e a história do personagem 

seguia a mesma linha. Teve- se assim uma diversidade muito grande de 

personagens: princesa comedora de lesmas, O Fedorento, O Robô Destruidor, 

monstrinhos, etc. Já a aluna D, desenhou somente uma maçã mordida, o que se 

pensou no momento é que ela podia não ter entendido a função e o que é um 

personagem, então D recebeu a explicação novamente, mas quando entregou o 

desenho havia apenas acrescentado uma larva saindo da maçã. Abaixo pode-se ver 

alguns personagens criados pelos alunos. 

Figura 46: Criação de personagens 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

A atividade seguinte seria mais uma forma de poder avaliar se os alunos 

estavam realmente aprendendo o que estava sendo passado a eles.  A dinâmica foi 

a forma mais divertida encontrada de testar o conhecimento dos alunos, onde eles 

participariam de maneira mais ativa, e também de poder ver se o assunto estava 

sendo passado a eles de maneira apropriada. Formou-se então um círculo e uma 

caixinha com perguntas diversas seria repassado por eles, o primeiro aluno pegava 

a caixinha, retirava um papel com a pergunta, a respondia, e se acertasse ganharia 

um pirulito, deixando a brincadeira um pouco mais divertida; logo após escolhia 

outro colega para pegar a caixinha e responder.  

Ao longo da brincadeira alguns alunos recusaram-se a ler, provavelmente por 

vergonha, outros conversavam enquanto os colegas liam, o que de certa forma 
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atrapalhava, então se ressaltou que todos deveriam permanecer em silêncio 

enquanto os colegas estivessem lendo. As perguntas eram fáceis e somente sobre 

coisas que eles já haviam visto, como por exemplo: “Explique o funcionamento do 

livro mágico”. A dinâmica encerrou-se depois de duas rodadas, e pelas respostas 

dadas por eles, ficava claro que estavam conseguindo assimilar o conteúdo. 

As últimas aulas estavam reservadas para a montagem da exposição dos 

trabalhos feitos por eles. Mas como havia ainda conteúdo a serem vistos, a primeira 

parte da aula foi usada para explicar a eles os princípios básicos do stop motion, 

logo após distribuiu-se a eles massinha de modelar, as quais eles deveriam montar 

um personagem, para ser fotografado e montar então um stop motion (movimento 

parado) a partir das fotografias. Enquanto a exposição era montada os alunos 

faziam seus personagens, a montagem e o resultado podem ser visto na figura 

abaixo: 

Figura 47: Stop Motion com massinha de modelar 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

         À medida que os personagens ficavam prontos, iam sendo fotografados, quadro 

a quadro, o processo era bem lento, pela enorme quantidade de fotos que são 

necessários para a montagem de um stop motion, mesmo pode-se contar com a 

colaboração dos alunos, eles mesmos faziam a movimentação de seus personagens 

da maneira que desejavam enquanto estes eram fotografados, depois de todas as 

fotos tiradas eles viam o resultado prévio da animação no visor da câmera, mesmo 

sem uma edição de vídeo apropriada, o resultado ficava bom, os alunos ficavam 
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sempre surpresos com o que viam: “-Nossa! Se mexem mesmo! Disse o aluno N ao 

ver o resultado de sua animação em stop motion.  

A tecnologia que havia disponível no momento para realizar a atividade 

propiciou aos alunos que pudessem entender como o cinema de animação é 

produzido nos dias de hoje. MACHADO (2006) ressalta essa aproximação da arte a 

vida das pessoas que a tecnologia propicia: 

A medida que os experimentos estéticos no âmbito das tecnologias de 
ponta tendem a se tornar cada vez mais interativos (...), o papel de receptor 
torna-se concomitantemente cada vez mais passivo, dele dependendo 
muitas vezes o gesto instaurador necessário, sem o qual não haveria 
experiência artística alguma. 
 

Dessa maneira arte deixou de ser algo inalcançável pelo público, que passou a ser 

parte integrante e fundamental da mesma, é importante nesse momento do advento 

das tecnologias situar ao aluno em que ponto a arte se integra as tecnologias, para 

que a arte faça cada vez mais, parte da vida do aluno. 

 

A aula seguiu-se dessa maneira, animando personagens e montando a pequena 

exposição na própria sala de aula, abaixo pode ser visto imagens da exposição: 

Figura 48: Exposição 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 49: Exposição II 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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CAPÍTULO 5 

5. Reflexões 

          A pesquisa feita a partir da prática realizada mostrou se importante em 

diversos aspectos, entre eles pelo fato de estar integrando o aluno as novas 

tecnologias, sendo uma maneira diferente de se ensinar e aprender arte, a animação 

por estar muito presente no imaginário infantil é trabalhada facilmente com os 

alunos, despertando um olhar curioso e criativo em relação as possibilidades de se 

trabalhar usando elementos do seu cotidiano. O cinema de animação pode ser 

trabalhado não somente na Educação Infantil como também com outros públicos, 

como alunos de Séries Inicias, mas relacionando com o que mais aquela 

determinada faixa etária se identifica. 

           Outro fator importante é a maneira como a animação foi passada aos alunos, 

o cinema de animação vinha já a muito tempo sendo usado como um apoio as 

aulas, os alunos assistiam sem tem um fim que o justificasse, apenas para entreter  

ou distrair os alunos, o que era observado principalmente na Educação Infantil, onde 

todos os dias ao final da tarde os alunos assistiam a filmes de animação aleatórios, 

sem que houvesse uma contextualização histórica, um estudo antes, assim para os 

alunos tornou-se algo corriqueiro e sem tamanha importância, á partir do momento  

que se passou a estudar a animação com a turma, eles também passaram a assistir 

as animações de uma forma diferente, já pensando na maneira como ela foi 

produzida, pensando em qual tipo de animação ao qual haviam estudado se 

enquadrava o filme ao qual estavam assistindo. 

             Os dispositivos ópticos e stop motion foram igualmente significativos na 

construção do conhecimento dos alunos sobre animação, estavam ali entendendo 

onde a animação se situa na história da arte, além de perceberem uma infinidade de 

possibilidades criadoras obtidas através de dispositivos tão técnicos, e que 

envolvem tecnologia em sua produção, é importante que o aluno saiba que pode 

utilizar a tecnologia como forma de aprendizado, e não somente para jogos, redes 

sociais, ou desenhos para colorir online, as tecnologias oferecem muitas 

possibilidades, além disso. Pode-se perceber que os alunos colocaram-se de 

maneira ativa durante as aulas, o fato de estarem redescobrindo algo incentivou 

para que desenvolvessem esse interesse pelo assunto. 
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          VILAÇA (2006) nos expõe sua visão sobre o uso da animação nas aulas de 

arte: 

Em algumas escolas públicas, constatamos que o professor de Arte, diante 
da urgência de planejar suas aulas com parcos recursos materiais, acaba 
por ver-se obrigado a repetir atividades muitas vezes já experimentadas, 
desmotivando a turma. Outros preferem optar por deixá-los livres para 
fazerem o que quiserem o que resulta frequentemente numa experiência 
vazia. O dia-a-dia do ensino da Arte pode ser amplificado com a utilização 
de recursos audiovisuais. 
 

       Dessa forma torna-se importante que também os professores mudem a forma 

como trabalham a animação em sala de aula, usando esse recurso em favor do 

aprendizado do aluno. O caminho a percorrer ainda é longo em busca de 

estabelecer desse reconhecimento da animação enquanto arte por isso torna-se 

relevante que comece a ser trabalhado desde cedo com alunos, mesmo a escola 

não tendo disponibilidade as tecnologias tão avançadas, a pesquisa aqui feita 

demonstrou que é possível se produzir animação mesmo com poucos recursos, sem 

que perca seu valor simbólico e estético. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da pesquisa realizada com o tema “Animação e dispositivos ópticos em 

uma proposta de criação artística”, percebeu-se o a importância de se trabalhar em 

sala de aula com as novas tecnologias, desde a Educação Infantil para que o aluno 

possa além de usar as tecnologias que consiga identificar nela seu potencial artístico 

e de criação. Uma questão abordada por MACHADO (1996) é importante que seja 

pensada sobre arte e tecnologia no plano cultural: 

Nossa época se caracteriza por gigantescos progressos no plano técnico, 
mas ao mesmo tempo, por uma estagnação no plano cultural. Não haverá 
nessa afirmação um paradoxo? Acaso a técnica não se insere também no 
universo da cultura? 
 

     Pode-se observar analisando as atividades que é possível criar em arte 

utilizando-se de técnicas e da tecnologia, e que isso deve ser usado em favor da 

cultura e da arte em si, basta desde cedo mostrar aos alunos a arte que está sendo 

produzida na contemporaneidade que se utiliza da tecnologia para sua produção, 

assim como o cinema de animação, que possui grande potencial artístico apesar da 

indústria cinematográfica em muitos caso a ter transformado em mero produto de 

consumo de massa.  MACHADO (2006) nos explica ainda: 

Talvez seja mais acertado acreditar que a verdadeira arte de nosso tempo, 

é duplamente motivada pela técnica e pelo imaginário, nascendo, portanto 

um diálogo produtivo que o artista- engenheiro trava com a máquina. 

 

 O resultado alcaçado, observado através desta pesquisa foi melhor que o 

esperado, foi muito positivo a forma como receberam o que lhes foi passado, e seu 

desejo de passar adiante o que aprenderam era algo muito visível.  

Mas afinal, é possível utilizar uma linguagem artística na animação? E associá-la 

não somente a uma mera forma de entretenimento? Ao longo das aulas e 

observando os trabalhos dos alunos, pode-se perceber que eles conseguiram 

ultrapassar a técnica e usá-la para criar à partir do que foi aprendido, de maneira 

criativa e imaginativa. Na produção dos flip books por exemplo, os alunos não 

somente conseguiram criar a ilusão de movimento como também, em cima disso 

desenvolveram uma história com personagens originais e inventados por eles 

mesmos. Isso mostra o quanto um dispositivo óptico e a animação em geral podem 

despertar no aluno sua criatividade e imaginação. 
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          As formas como a arte se expressa foi mudando ao longo dos anos assim 

como a animação mudou a forma como é produzida, desde o desejo do homem Pré-

Histórico pelo movimento de suas figuras, passando pelos dispositivos ópticos, até 

chegar ao cinema de animação que conhecemos hoje em dia. 

Não existe nenhuma dimensão de visualidade que não tenha suas raízes no 
mundo cultural. Desde os primeiros registros visuais do homem pré-
histórico, até os últimos avanços tecnológicos, a expressão visual vem se 
ampliando no domínio das linguagens artísticas e através do próprio 
imaginário cultural. (FUSARI e FERRAZ, 1993, p. 78) 
 

       Assim, vale ressaltar a importância de mostrar aos alunos as diversas 

linguagens pela qual a arte se expressa, e também acompanhar o ritmo com que a 

tecnologia se desenvolve, relacionando e mostrando ao aluno as diversas 

possibilidades de se produzir arte, como é o caso do cinema de animação, que 

através da pesquisa observou-se como ela se desenvolveu como arte através dos 

tempos, e quão importante é sua contextualização histórica para que sua 

importância seja reconhecida. 
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