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O olho que pensa, a mão que faz, o corpo que
inventa
Com as proposi çõ es di dáti ca s sugeridas , esp era-se que os aluno s
pos sam se ap ro xi mar, de uma manei ra a berta da o bra do a rti s ta,
bus cand o enc ontrar pos sibi li dad es de expl oração poéti ca des se o bj eto
artísti c o. Tal ap roxi maçã o propi ci a a a mpli ação de se us repe rtó ri os
vi s uai s e con cei tuai s.
Ao apresentarmos os con teúdo s rel aci onados à s apren di za gens ,
def in i mos o que espe ra mos que o s al u nos a prenda m e também
esta bel ecemo s uma rel aç ão en tre os c onteúd os e a s reai s
pos sibil idade s de c ons tru ção de conhecimen tos em sua s dif e re ntes
etapa s de d esenv ol v i me nto cogni tiv o, afetiv o e rel a ci on al .

EXPECTAT IVAS DE APRENDIZA GEM
Animando desenhos e refletindo sobre a vida animal
CONTEÚ DOS
•

Leitura de imagens

•

Percurso poético de Reynaldo Fonseca

•

Construção de história sobre a extinção de animais

•

Animação de recorte

OBJ ETIVOS
•

Desenvolver a leitura de imagens

•

Identificar aspectos do processo de criação de Reynaldo Fonseca observando
o conjunto de suas obras

•

Criar uma história sobre a extinção de animais a partir de reflexão sobre o tema

•

Desenvolver o trabalho de animação quadro a quadro por meio da técnica de
recorte

AVAL IAÇÃO
Considerando que a avaliação é um instrumento do professor para saber se o objetivo
que propôs foi ou não alcançado e perceber o grau de dificuldade vivenciado pelos
alunos durante o percurso educativo, este item tem como objetivo apontar caminhos
por meio de levantamento de questões (perguntas), que ajudem o professor a
perceber se os alunos se apropriaram dos conteúdos apresentados ou não e de que
forma. Para tanto, a avaliação para essa proposição didática estará contida no último
item da atividade proposta.

PROP OSTA DE TRABALHO
MATERIAIS
•

Cartolinas brancas

•

Lápis

•

Lápis de cor

•

Folhas pautadas

•

Luminária

•

Máquina fotográfica digital ou celular com câmera digital

•

Computador com programa de edição de vídeo instalado

Animando desenhos e refletindo sobre a vida animal
1. Divida a turma em grupos de até cinco pessoas. Peça que os alunos criem uma
história que tenha como assunto principal alguma questão em torno das
espécies de animais ameaçadas de extinção. Devem ser incluídos como
personagens o homem e o cachorro presentes na obra Pastoral de Reynaldo
Fonseca. Retome as discussões realizadas a partir dos vídeos vistos no item O
olho que conta histórias.

2. Cuide para que a história criada seja curta e transmita um pensamento sobre o
assunto abordado. Para ajudá-los a organizá-la, proponha que pensem em
quem serão os personagens, onde eles estarão (cenário) e qual será o
acontecimento principal (trama) que conduzirá todo o enredo. Peça que deem
um título para a história.
3. Com a história pronta, damos início à criação da animação. Explique para os
alunos que as histórias criadas por eles ganharão vida e serão transformadas
em desenho animado. Para que compreendam melhor como será o resultado
da animação, mostre as animações feitas entrando no link ANIMAÇÕES.
ETAPA 1 – Desenhando e pintando o cenário e os personagens
o Sobre a cartolina, peça que desenhem e pintem o(s) ambiente(s)
(cenário) onde acontecerá a história. Cuide para que reservem espaços
para a circulação dos personagens no cenário. Proponha que
desenhem e pintem os personagens da história em um tamanho que
possa fazer parte do ambiente construído. Recorte o contorno dos
personagens para que fiquem independentes.

ETAPA 2 – Fotografando quadro a quadro
o Com uma câmera digital (pode ser de celular) em mãos, enquadre bem
o cenário, tomando cuidado para que as extremidades da cartolina não
sejam vistas. É importante ressaltar que, a partir desse momento, a
câmera não poderá se mover durante todo o trabalho. Para isso, você
poderá utilizar um tripé (suporte que prende a câmera) ou mantê-la
apoiada em algo para evitar movimentos bruscos. É melhor que o
cenário fique fixo no chão para facilitar a movimentação dos
personagens (deixar o cenário na posição vertical dificultaria a
movimentação e a fixação dos personagens no cenário). Ilumine bem o
local para que os desenhos fiquem bem definidos. Utilize uma luminária
se for necessário.
o Posicione os personagens sobre o cenário de acordo com a sequência
da história. Comece a fotografar da seguinte forma: movimente
lentamente o personagem recortado pelo cenário de modo que cada
movimento feito seja fotografado. Quanto menor a distância entre uma
posição fotografada e outra, melhor será a ilusão de movimento criada.
Observe o exemplo abaixo.

o Tudo o que for movimentar-se na animação deverá seguir esse critério.
Se houver necessidade de troca de cenário, é importante colocá-lo no
mesmo lugar do anterior para que a distância visual seja mantida em
toda a animação.
ETAPA 3 – Editando a animação
o Após fotografar quadro a quadro toda a história, descarregue as fotos
em um computador e, utilizando o programa Windows Movie Maker ou
qualquer outro que faça edições de vídeos, monte sua animação. Isso
será feito conforme os passos abaixo:
o Abra o programa e transfira todas as fotos para ele.
o Organize as fotos na linha do tempo (storyboard), colocando-as na
sequência desejada.
o Altere o tempo de exposição da imagem para o mínimo que conseguir
(0,125).
o Inclua os créditos (o nome da animação, o nome dos alunos e
agradecimentos).
o Salve tudo em um arquivo de vídeo no formato WMV.

Se precisar de mais informações passo a passo de como editar a animação,
clique no link EDIÇÃO MOVIE MAKER ou peça ajuda para um parceiro mais
experiente.

EDIÇÃO MOVIE MAKER
Após fotografar quadro a quadro toda a história, descarregue as fotos em um
computador e, utilizando o programa Windows Movie Maker (se não estiver
instalado no computador pode ser baixado e instalado gratuitamente em:
<http://microsoft.com/brasil/windowsxp/moviemaker/downloads/moviemaker2

.mspx>. A animação também pode ser realizada com o uso de qualquer outro
programa que faça edições de vídeos. No Windows Movie Maker proceda da
seguinte forma:
1. Antes de começar, certifique-se de que o nome das fotos esteja numerado
de forma crescente, de acordo com a sequência da animação;
2. Abra o programa e transfira todas as fotos para ele. (No Painel de Tarefas,
clique em Importar Imagens).
3. Vá em Ferramentas/Opções/Avançado e determine a Duração da Imagem
para 0,125 segundos e a Duração da Transição para 0,25 segundos.
4. Arraste as fotos para a linha do tempo (storyboard) e as organize
colocando-as na sequência desejada. (Clique na lupinha+ para visualizar
um pouco melhor as imagens).
5. Inclua a música (sonoplastia) de acordo com as cenas. (No Painel de
Tarefas clique em Importar Áudio ou Música. Arraste o áudio escolhido para
a linha do tempo exatamente embaixo da imagem onde a música deverá
começar a ser executada. Ao colocar o cursor sobre o início ou o final da
música, aparece uma seta vermelha de duas pontas que pode ser utilizada
para efetuar cortes, se necessário. Se quiser arrastá-la pelas cenas, deixe o
cursor virar uma mãozinha branca e então arraste-a.
6. Inclua os créditos (o nome da animação, o nome dos alunos e
agradecimentos). (No Painel de Tarefas clique em Criar Títulos ou
Créditos).
7. Salve tudo em um arquivo de vídeo no formato WMV (No Painel de Tarefas
clique em Salvar no Computador/Crie um nome para o filme e um local para
salvá-lo no computador/Avançar/Outras Configurações. Escolha Vídeo de
Alta Qualidade (PAL)/Avançar.
8. Se achar que a animação ainda está muito lenta, use este recurso:
o

Crie um novo projeto (Arquivo/Novo Projeto).

o

Importe o vídeo lento que você acabou de salvar (No Painel de
Tarefas clique em Importar Vídeo).

o

Arraste-o para a linha do tempo.

o

No Painel de Tarefas clique em Exibir Efeitos de Vídeo.

o
o

Escolha o efeito Aumentar Velocidade, Dobro e arraste-o para cima
do seu filme na linha do tempo.
Salve tudo em um arquivo de vídeo no formato WMV (No Painel de
Tarefas clique em Salvar no Computador/Crie um nome para o filme

e um local para salvá-lo no computador/Avançar/Outras
configurações. Escolha Vídeo de Alta Qualidade (PAL)/Avançar.

Marque um dia e apresente todas as histórias para os alunos em uma
sessão de desenho animado.
Avalie:
o Os alunos conseguiram entrar no universo da obra de Reynaldo
Fonseca por meio da leitura de imagem?
o As animações desenvolvidas os ajudaram a estabelecer relações entre
a obra do artista e sua relação com o a temática do Meio Ambiente?
o Eles conseguiram compreender como se dá o processo de construção
de uma animação quadro a quadro?
o Que outras questões você faria para avaliar o percurso desenvolvido até
aqui?
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