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 As Origens do cinema e o uso do Gimp na criação de animações

Você já se perguntou se seus alunos entendem a forma como é criada o 

movimento  no  Cinema  na  Tv  e  nos  desenhos  animados,  produtos  amplamente 

consumidos por eles? Seus alunos tem oportunidade de utilizar na escola, recursos 

que possibilitem a criação de vídeos e animações e assim, entenderem como se 

desenvolveu  a  captura  de  movimento  e  consequentemente  a  linguagem 

audiovisual? 

Essas são algumas das indagações que pretendo refletir  junto com os 

alunos e com vocês, professores participantes desse GTR. Busca relações entre a 

origem do cinema e a prática de criação de animações junto aos alunos, utilizando 

para isso recursos técnicos existentes na maior parte das escolas além de recursos 

pessoais dos estudantes como celulares e computadores.

O movimento, elemento principal da arte cinematográfica, apresenta uma 

grande  importância  no  nosso  desenvolvimento  como  seres  humanos,  segundo, 

Francisco  Carlos  Nather  e  José  Lino  Oliveira  Bueno,  p.227  2006,  sobre  essa 

importância.

Os  bebês  são  especialmente  capturados  pelo  movimento,  tendendo  a 
preferir eventos que se movem às cenas estáticas, porque nestes eventos 
podem  ser  colhidas  diversas  informações  a  respeito  do  espaço  e  das 
coisas.  Praticamente  tudo  que  é  interessante  no  mundo  se  move 
(Ehrenstein,  2003).  A mais importante e poderosa dimensão de estímulo 
visual deve ser o movimento: 

Você já notou que desde os tempos mais remotos os seres humanos 

buscam  em  suas  representações  pictóricas  expressar  essa  sensação  de 

movimento? 

Nas primeiras pinturas rupestres, figuras de caçadores ou animais tentam 

expressar  uma  determinada  ação,  o  movimento  da  caçada  ou  dos  animais 

representados.  Percebemos  isso  claramente  nas  pinturas  pré-históricas  das 

cavernas  de  Lascaut  e  na  caverna  descoberta  mais  recentemente  em Chaveut, 

ambas na França. Nessa última, em alguns casos, estudiosos como Marcc Azéma, 

descrevem essa intenção como um “proto-cinema”, nele o artista caçador representa 

o animal com mais de 4 patas, transmitindo assim a ideia de velocidade, clique aqui 

para ler mais sobre esse estudo.

http://cienciahoje.uol.com.br/blogues/bussola/2013/01/cinema-rupestre


Esse  desejo  de  imprimir  a  sensação  de  movimento  as  figuras  nos 

acompanhou no decorrer  do tempo,  ela  também está presente  em imagens das 

primeiras civilizações, observe a imagem abaixo, nessa cena de caça o Faraó atinge 

os  patos,  percebemos  o  artista  buscando  na  imagem  um  certo  dinamismo  na 

composição.

 

Essa  intenção  artística  ocorreram  em  praticamente  em  todos  os 

momentos da História da Arte,  os Gregos por exemplo, em sua trajetória para a 

criação de uma estatuária cada vez mais naturalista, atingiram um aprimoramento 

técnico que foi  além do realismo anatômico, buscavam uma maior dramaticidade 

usando para isso movimento na cena representada, um exemplo disso é a obra, 

Laocoonte. Abaixo. Gombrick, p.111 1950 ao comentar o grupo escultórico. 

A maneira como os músculos do tronco e dos braços transmitem a ideia de 

esforço e sofrimento na luta desesperada [  ]  e o modo como todo esse 

movimento e agitação foram imobilizados num grupo permanente, tudo isso 

contribuiu para a admiração contínua que a obra suscita desde então.

Avançando  até  o  Barroco  italiano,  período  em  que  a  representação 



dramática  do  movimento  também  é  intensificada,  notamos  no  trabalho  do  mais 

conhecido escultor Bernini, a valorização do movimento, destaque para a escultura 

de David, onde o personagem é representado no momento em que lança a pedra de 

sua funda, o movimento é usado para representar todo o drama a agitação da cena 

bíblica.

Nather e Bueno, 2006 p268, destacam ainda que na escultura podemos levar 

em conta que o movimento se da também, pela leitura do observador ao circundar a 

obra, assim, um novo nível de interação entre o movimento simulado na peça e o 

gerado pelas impressões do observador está presente.

Nas  diretrizes  curriculares  de  Arte  do  estado  do  Paraná,  o  movimento  é 

considerado  um  conteúdo  estruturante  de  Arte  e  um  importante  caráter  da 

composição.  Chamado  de  Ritmo  visual  e  presente  em  todos  os  Movimentos  e 

períodos da Arte.

Outras poéticas das artes visuais também apresentam íntima relação com 

o movimento, chamadas artes cinéticas, nelas o movimento está presente na obra 

ou no estímulo visual que ela transmite ao observador, clique no link a seguir para 

saber um pouco mais, esposição de arte cinética em Londres  .  

Um expoente da Arte cinética no Brasil, ainda vivo é Abraham Palatnik, 

ele já nos anos 40 foi um dos pioneiros a utilizar recurso de movimento em suas 

obras,  utilizando  engenhocas  mecânicas  e  elétricas  além  de  luzes  é  um  nome 

importante de nossa arte contemporânea, clique aqui para saber mais. 

http://www.museudavida.fiocruz.br/brasiliana/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=725&sid=19
http://www.dailymotion.com/video/x1dey1y_arte-cinetica-em-londres_news


São  inúmeros  os  momentos  em  que  a  utilização  do  movimento  se 

apresenta como elemento expressivo e estético, se aprofundar nessa questão não é 

o objetivo desse PDE, apenas como citações, podemos destacar alguns exemplos 

bem conhecidos como os estudos de Leonardo da Vinci sobre o movimento do voo 

dos pássaros, o Futurismo italiano e sua busca pela expressão do dinamismo das 

máquinas, os experimentos gráficos da Op Art e o trabalho de Marcel Duchamp, que 

influenciaria a configuração da Arte contemporânea. Duchamp, no inicio influenciado 

pelo Cubismo rompeu com essa pintura ao aplicar o conceito de movimento em sua 

tela “O nu descendo a escada #2”, que pode ser vista abaixo.

Giulio  Carlo  Argan,  p.438  1988,  descreve  da  seguinte  forma  a  obra, 

pintada por Duchamp entre 1912 e 1916.

Nesta data, Duchamp está em polêmica com o cubismo analítico: recusa 
seu caráter estático, no qual reconhece um limite formalista. Nesse quadro, 
introduz  um  elemento  cinético:  uma  figura  nua  que  desce  a  escada 
individualizada em sucessivas posições, e liga as num complexo ritmo de 
formas. 



A ilusão do movimento e sua relação com o tempo.

Will  Eisner,  desenhista  de  histórias  em  quadrinhos  e  escritor 
americano, menciona em seu livro (Quadrinhos e Arte sequencial), que a principal 
característica das Histórias em quadrinhos, dos desenhos animados e do Cinema, é 
o fato de serem consideradas como “artes sequenciais”. 

Para  ele  as  várias  imagens  dessas  linguagens,  apresentam  íntima 
relação entre si  e com o tempo em que são exibidas, para Eisner,  característica 
inexistente nas demais formas de arte visual,  sobre esse conceito,  Eisner (1985, 
p.24) comenta. 

O  fenômeno  da  duração  e  da  vivência  -  comumente  designado  como 
“tempo” (time) - é uma dimensão essencial da arte sequencial. No universo 
da consciência humana, o tempo se combina com o espaço e o som numa 
composição  de  interdependência,  na  qual  as  concepções,  ações, 
movimentos  e  descolamentos  possuem  um  significado  e  são  medidos 
através da percepção que temos da relação entre eles. 

Para o cineasta Roberto Moreira, no vídeo (Arte e Matemática) da Tv 
Cultura de São Paulo, o tempo em que fazemos um movimento de nossa mão, por 
exemplo, nunca mais é repetido, porém no momento em que capturamos essa cena 
e a exibimos, temos a possibilidade de repetir, estender ou comprimir o momento 
capturado, essa possibilidade de “manipular o tempo”, nos diz que a matéria prima 
do cinema é  o  tempo,  manipulando-o podemos fazer  diversas interpretações do 
mesmo acontecimento.

Daniel Moreira de Sousa Pinna (2009, p.941) professor de Design da 
Universidade Veiga de Almeida também destaca.

Arte sequencial é, portanto, toda representação artística composta por uma 
série  de  imagens  dispostas  em sequência,  apresentando  certa  conexão 
espacial entre si, de modo a assumir uma ordenação lógica em que cada 
unidade se relacione com a sua predecessora e sua sucessora de maneira 
a representar evolução na obra. 

A persistência da visão.

Você já notou que em certas situações as rodas em movimento de um 

veículo parecem girar no sentido contrário? Já se perguntou porque isso acontece? 

Bem, por volta do séc. XVII pesquisadores começaram a se interessar por esses 

efeitos óticos, em 1824 Peter Mark Roget publicou o artigo chamado, “A persistência 

da  visão  com  relação  a  objetos  em  movimento”,  no  texto  foi  destacado  a 

característica do cérebro de reter uma imagem por uma fração de segundo, quando 

ela é retirada do campo de visão e destaca que, se essas imagens forem expostas 



rapidamente transmitem a sensação de movimento ao observador.

O fenômeno da persistência da visão no entanto, parece ser conhecida de 

forma intuitiva bem antes dos escritos de Roget. Por volta do final dos anos 70 e 

início dos 80, um grupo de arqueólogos encontrou na cidade iraniana de Shahr-e 

Sukhta  um  vaso  datado  de  5.200  anos,  nele  estão  pintadas  imagens  de  Onix, 

“carneiro comum a região”,  mas o que chamou a atenção dos arqueólogos foi  a 

descoberta ao girar o vaso, as imagens estilizadas do carneiro estavam transmitiam 

a sensação de movimento, Pinna, (2009 p.943) destaca.

As  pinturas  ao  redor  do  cálice  foram  repetidas  de  maneira 
intencional,  com  ligeiras  modificações  entre  uma  imagem  e  a 
seguinte, de modo a representar o movimento do animal. O pintor 
valeu-se ainda a forma cilíndrica do vasilhame e fez com que a última 
imagem  mantivesse  uma  relação  sequencial  com  a  primeira, 
fechando um ciclo que pode continuar indefinidamente,  sem início 
nem fim indicados.

Clique aqui para ver a animação presente no vaso.

Dessa forma percebemos que a busca pela representação do movimento 

através  de  imagens  em  sequência  é  realmente  muito  mais  antiga  do  que  se 

supunha, o que justifica a descoberta ser chamada de mais antiga animação da 

História.

Apenas no final do séc. XIX começam a surgir novas invenções com que 

buscavam explorar o fenômeno da persistência da visão para ilusão do movimento, 

essa busca culminaria com e desenvolvimento das técnicas até o surgimento do 

cinema que conhecemos. 

http://www.cais-soas.com/News/2008/March2008/04-03.htm


Software livre Gimp e camadas de imagens sequenciais

Pensando na  ideia  de  imagens  em sequência  e  sua relação  entre  si, 

proponho  utilizar  o  programa  de  edição  de  imagens  Gimp,  disponível  nos 

laboratórios das escolas, para que os estudantes entendam como surgiu o cinema e 

possam criar suas animações. 

O software livre Gimp é similar ao conhecido é o Photoshop, programa 

proprietário da americana Adobe Systems, porém esse último sendo um software 

proprietário,  requer  um  investimento  alto,  pago  geralmente  por  agências  de 

publicidade.

Criado em 1995 por Spencer Kimball e Peter Mattis, Gimp é a sigla de 

GNU Image Manipulation, inicialmente foi desenvolvido como opção livre e gratuita 

ao Photoshop, as ferramentas são muito similares o que é uma ótima opção aos 

alunos nas aulas de Arte para edição de imagens e criação de animações. 

Entrar no mérito das diferenças positivas e negativas entre software livre 

e software proprietário não é o objetivo desse PDE, sobre essas diferenças, destaco 

apenas o que diz CASTELLS p.229 2006. 

“a história do software livre, e, mais amplamente, a do movimento de 
código  aberto  demonstram  que  pode  haver  mais  inovação 
tecnológica  e  mais  produtividade  econômica  em  um  contexto  de 
trabalho  cooperativo  e  motivado,  característico  do  mundo  da 
criação”.

Você professor de Arte, conhece o Gimp? Veja abaixo a sua interface, 

gostaria que observasse a janela de camadas destacada, é nela que podem ser 

inseridos desenhos ou fotografias captadas pelos alunos, para a criação de uma 

animação, como se elas fossem uma película de um filme.



Ao observarmos a imagem acima e a compararmos com a montagem de 

uma película de filme abaixo, identificamos sequências de imagens, tanto na janela 

de camadas como no famoso filme do galope de Muybridge,  essas imagens ao 

serem rapidamente exibidas criam a ilusão do movimento.

Sugestão de atividade Pedagógica 1, Expressão do movimento na 

Arte, Conhecendo o Gimp e criando animações com textos.

ATIVIDADE 1  –  A EXPRESSÃO DO MOVIMENTO NA ARTE E  AMBIENTAÇÃO 

COM O PROGRAMA GIMP

CONHECER/EXPLORAR

TEMPO ESTIMADO: 7 aulas

OBJETIVO: Possibilitar aos alunos o contato com a expressão do movimento em 

diferentes etapas da história da Arte, como descrito no texto da produção Didática 

desse PDE, além do contato dos alunos com o laboratório de informática e mais 

especificamente  com  editor  de  imagens  Gimp  e  conhecer  suas  características, 

ferramentas e propriedades de criação de camadas.

• Discutir  com  os  alunos  os  momentos  Artísticos  em  que  a  expressão  do 

movimento foi comum, usando os vídeos e as imagens presentes nesse texto 

essa  característica,  depois  desse  parte  teórica  com  cerca  de  3  aulas  se 

iniciará as atividades praticas no laboratório de informática.

• Os alunos abrirão o programa e conheceram as 3 principais janelas do editor, 

ferramentas, imagem e camadas.

• Explorarão a criação de traços,  desenhos,  pinceis,  degrades e opções de 

mover e dimensionar da janela de ferramentas.

• Utilizarão a opção  duplicar camadas e farão  em cada camada duplicada 

uma interferência,que  pode  ser  a  escrita  de  seus  próprios  nomes,criando 

assim animações simples, clique aqui para ver exemplo.

https://www.youtube.com/watch?v=ij88bNXFBOk


• Visualização  das  animações  dos  e  posterior  salvamento  nos  formatos  do 

Gimp (XLS) e em animações no formato (GIF).

ATIVIDADE 1.2 – PESQUISA SOBRE POESIA HAICAI E ANIMAÇÃO EM GRUPOS 

DOS POEMAS

PESQUISAR/CONHECER/CRIAR

TEMPO ESTIMADO: 7 aulas

OBJETIVO:  Possibilitar  a  pesquisa  e  acesso  aos  alunos  a  poesia  de  autores 

brasileiros que se utilizam da forma poética originária do Japão, chamada Haicai e 

incentivá-los a discutir em grupo as formas de se animar os poemas escolhidos.

• Os alunos pesquisarão as  características  da poesia  haicai  e  os  principais 

poetas brasileiros que se utilizaram dessa forma poética em suas produções.

• Em grupos de 5 integrantes, escolherão um poemas que mais gostaram para 

ser animado.

• Discutirão as possibilidades criativas de imagens e letras a serem trabalhadas 

na animação do Haicai escolhido.

• Farão as animações e as salvarão em formato GIF e as enviarão por e-mail 

ao professor que as montará num vídeo a ser exibido na TV pendrive para a 

turma.

Professor, lembre-se da importância de praticar essa sugestão antes de 

aplicá-la aos alunos, você pode instalar o Gimp em seu computador windows ou 

mesmo  usar  os  do  o  laboratório  de  informática  de  sua  escola,  os  links  para 

download  da  versão  Windows  e  um  vídeo  tutorial  que  produzi,  explicando  o 

processo serão disponibilizados ao final do capítulo.

Criação de uma animação partindo de uma poesia ou um texto curto, 

clique aqui para ver o exemplo, nessa proposta pensei em trabalhar com Haikais, 

que é um tipo de poesia originaria do Japão, ela foi explorada no Brasil por vários 

poetas, nesse caso foi escolhido um Haikai de Paulo Leminski, que utilizou muito a 

forma Haicai.

Essa  sugestão  com caráter  interdisciplinar  pode  ser  discutida  também 

com  o  professor  de  Língua  portuguesa,  ele  ajudaria  muito  no  trabalho  com  a 

https://youtu.be/YGTKLXvKMUY?list=PLk4tdDxG2eestagiYj7T4cJAa-WWnwMl8


conceituação das características da poesia Haikai.  O Haikai  é um estilo de poesia, 

que  busca  a  objetividade  e  a  transmissão  de  ideias  e  conceitos,  veja  alguns 

exemplos de poetas brasileiros.

“Esnobar

É exigir café fervendo

E deixar esfriar”

Millôr Fernandes 

        “Rio do mistério

    Que seria de mim

      Se me levassem a sério?
Paulo Leminski

Inicialmente os alunos deveram pesquisar na web exemplos desse tipo de 

poesia, feita por poetas brasileiros, cada aluno escolherá o que mais lhe agrada, 

podendo o professor num segundo momento pedir para os alunos compartilhá-los 

oralmente. 

Serão  formados  grupos  de  3  ou  quatro  estudantes,  cada  um discutirá  os 

poemas e escolherá um para ser animado. Para ajudar o professor foi criado um 

vídeo tutorial, Clique aqui para ver, explicando a uso do software Gimp na criação de 

animações com textos pelos alunos.

Você pode estimular para que os estudantes pensem além da animação com 

as letras da poesia como na possibilidade de inserir desenhos durante a animação.

Clique aqui para download da versão do programa para Windows.

Caros professores gostaria de compartilhar a partir desse 

ponto os recortes da história da captação de movimento e sua reprodução física, 

além de sua importância na criação de linguagens artísticas que culminaram no 

surgimento dos diversos meios audiovisuais, presentes em nosso dia a dia.

http://www.gimpbrasil.org/2008/06/downloads.html
https://www.youtube.com/watch?v=wGq0DDzEjSE&list=PLk4tdDxG2eestagiYj7T4cJAa-WWnwMl8


História(s) do Cinema.

Uma das primeiras invenções óticas que se tornou muito popular em sua 

época  foi  o  taumátroscópio,  consistia  numa  superfície  com  dois  desenhos 

diferentes que unidas por fio e giradas rapidamente mesclavam as duas imagens em 

uma só, clique aqui para ver exemplo.

Lucena,  p,35  2001,  destaca  também  a  criação  do  relojoeiro  William 

Horner, conhecida como zootropo, aparelho que consistia em desenhos feitos em 

tiras de papel  inseridas dentro de um cilindro giratório,  com pequenas aberturas 

externas  usadas  para  observar  as  imagens  no  interior,  ao  se  girar  o  cilindro  o 

movimento das imagens em sequência era percebido pelo observador.

Considerada uma das primeiras formas de captação do movimento eficaz, 

o zootropo rapidamente se popularizou devido ao seu baixo custo e simplicidade.  

Uma  homenagem  a  importância  do  zootropo  foi  feita  nos  anos  90,  pelo 

estúdio de animação japonês Gibli, responsável por animes memoráveis, como “Meu 

vizinho Totoro” e “A viagem de Chiriro”, entre outros, em seu museu, o estúdio criou 

um zootropo tridimencional, o processo é o mesmo do aparelho de Horner, porém 

com bonecos cuidadosamente montados sobre uma base giratória que sincronizada 

com uma luz estroboscopia, transmite o movimento dos personagens. Anos depois a 

empresa  de  americana  de  animação  Pixar,  também fez  a  sua  homenagem  ao 

Zootropo e também ao estúdio Gibli, criando o seu próprio zootropo tridimensional,  

para conhecê-los clique aqui.

http://www.youtube.com/watch?v=5khDGKGv088
https://www.youtube.com/watch?v=Rb8SbsS3E2Y


Desenvolvimento da fotografia e o surgimento do cinema

No início essas invenções eram encaradas como simples curiosidades e 

forma  de  entretenimento  em  feiras  e  exposições,  esse  interesse,  reflexo  das 

mudanças que ocorriam pela revolução industrial que ocorria na época, se somavam 

a inovações como, as estradas de ferro, carros e a fotografia, todas aumentavam o 

interesse por um novo mundo em surgimento, cheio de novidades e maravilhas da 

ciência, sobre esse clima, Lucena p.40 2001 diz, sobre o cinema  “Era o recurso por  

excelência para embalar plateias fascinadas com os avanços proporcionados pela 

ciência e tecnologia, a exemplo do automóvel, bem de acordo com as expectativas 

culturais de uma economia e indústria nascente”.

Nesse cenário a criação da fotografia, anos antes, foi a descoberta que 

mais mudou a relação que tínhamos com as imagens, sua influência inicialmente 

atingiu a pintura e acabou por modifica-la, notamos isso no trabalho dos pintores 

impressionistas, que além de mudarem as forma de trabalharem as cores, acabaram 

buscando a espontaneidade que a fotografia já esboçava, Gombrich, p. 524 1950

O  surgimento  da  máquina  fotográfica  portátil  e  do  instantâneo 
ocorreu durante os mesmos anos que presenciaram a ascensão da 
pintura impressionista,  A máquina fotográfica ajudou a descobrir  o 
encanto das cenas fortuitas e do ângulo inesperado. Atém disso, o 
desenvolvimento da fotografia iria impelir ainda mais os artistas em 
seu caminho de exploração e experimentos. Não havia necessidade 
de a pintura executar a tarefa que um dispositivo mecânico podia 
realizar melhor e mais barato.

A  captura  do  movimento  pela  fotografia  era  questão  de  tempo,  na 

realidade foram as consecutivas inovações técnicas que a possibilitaram, sobre isso 

Lucena,  p.299  1995,  destaca,  “Não  há  um  só  e  único  inventor  da  técnica,  do 

espetáculo e da arte cinematográfica, mas uma longa cadeia formada de inúmeras 

gerações de pesquisadores, todos dependentes um do outro”.

Durante  o  séc.  XIX  uma  questão  intrigava  artistas  e  cientistas,  como 

representar de forma fiel os cavalos durante o galope, essa preocupação ia além da 

mera representação artística, dividia opiniões de forma calorosa. 

Alguns achavam que o animal em disparada apoiava pelo menos, uma 

das patas durante a corrida, outros que em determinados momentos, os cavalos 



ficavam sem apoio nenhum. Uma pintura que reflete essa indagação, no quadro 

“Corrida de cavalos em Epsom” de Théodore Géricalt (1821), apesar do domínio do 

artista  na  representação  naturalista  não  podemos  deixar  de  sentir  uma  certa 

estranheza ao observar a obra, algo nela parece estar errado, como se os cavalos 

estivessem voando e não correndo, Gombrich, 1950, p. 28, comenta.

“Nenhuma dessas pessoas parecem ter notado” o que realmente se 
vê”  quando  um  cavalo  corre.  Pinturas  e  gravuras  esportivas 
usualmente mostram-nos de pernas esticadas em pleno voo. Cerca 
de  50  anos  mais  tarde,  quando  a  máquina  fotográfica  foi 
suficientemente aperfeiçoada para obter fotografias de cavalos em 
rápido movimento, essas fotos provaram que tanto pintores quanto o 
público estavam errados o tempo todo.”

Essa questão que intrigava muitos, quando respondida acabou possibilitando a 

criação de possibilidades que ajudaram no surgimento de novas linguagem artísticas como 

a audiovisual que se moldou durante o decorrer de todo séc. XX.

O cinema movendo o mundo.

A 1ª captura de movimento  pela fotografia,  é creditada ao empenho de 2 

homens,  Leland  Stanford  e  Eadweard  Muybridge,  o  primeiro,  na  época 

governador da Califórnia, magnata de ferrovias e do petróleo foi também o fundador 

da Universidade de Stanford nos EUA. O 2º, um criativo e inventivo fotografo inglês, 

que se fixara nos EUA para exercer o oficio de retratista. 

Muitas  histórias  surgiram,  elas  foram de  uma aposta  entre  Stanford  e  do 

financista James R. Keene, sobre a ideia de que se ao correr, o cavalo tira ou não 



todas as patas do solo, outra versão conta sobre um concurso, que tria sido criado 

por Stanford oferecendo um prêmio em dinheiro para quem conseguisse responder 

a questão.

O que se sabe realmente foi que em 1877 Stanford contratou Muybridge para 

que ele, fotografando a corrida de seu cavalo Occident como era o seu movimento 

verdadeiro movimento, Muybride então instalou câmeras fotográficas ao longo do 

trajeto que seriam disparadas quando Occidente passasse por elas, para isso usou 

um disparador elétrico criado anteriormente por John D. Isaacs e realizou mudanças 

nos obturadores das câmeras, para aumentar o contraste das fotos no fundo do 

hipódromo pintado de branco. 

Muybridge acabou provando que Stanford estava correto e que a forma como 

artistas representaram durante séculos o movimento do galope dos equinos não era 

exatamente a real. Mannoni, 1995, p.306,  destaca a engenhosidade do fotógrafo.

Muybridge  finalmente  conseguiu  construir  um  obturador 
extremamente  rápido.  N abertura  da  câmera,  equipada  com duas 
lentes.  Ele  posicionou  duas  pequenas  lâminas  verticais,  com  um 
disparador  de  mola,  de  modo  que  deslizassem  juntas  muito 
rapidamente, deixando uma abertura de um oitavo de polegada entre 
si.

Um  ano  depois  em  1878,  Stanford  contratou  Muybridge  novamente  para 

ampliar  a  sua  experiência,  desta  vez  Muybridge  usou  24  câmeras  e  conseguiu 

capturar  imagens  ainda  mais  precisas,  veja  abaixo,  ou  clique  aqui para  ver  o 

primeiro  movimento  capitado.  Hoje  sabemos  que  a  divisão  em 24  imagens  por 

segundo é a velocidade ideal para representação do movimento

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muybridge_race_horse_gallop.jpg?uselang=pt-br#mediaviewer/File:Muybridge_race_horse_animated_184px.gif


A importância da real captura fotográfica do movimento possibilitada pelas 

ações de Muybridge e Stanford, acabaram se tornando um marco não só pra história  

do cinema para o estudo do movimento em geral de humano ao de máquinas. 

O estudo do movimento é importante até hoje,  em 2014 um grupo de 

cientistas japoneses desenvolveram uma câmera capaz de registrar imagens a uma 

velocidade 1000 vezes mais rápido, isso possibilita o registro das reações químicas 

ajudando no avanço de pesquisas médicas e outras áreas,  clique aqui para saber 

mais.

Depois  de  Muybridge  não  demorou  muito  para  que  inventores  como 

Tomas  Edson  e  outros  aprimorassem  máquinas  para  a  captura  e  projeção  de 

imagens, criando o embrião do que seria o cinema que conhecemos, no começo do 

século XX, George Melies desenvolve a técnica conhecida como Stop Action, que 

consistia em parar a captação de imagens modificando algum objeto ou pessoa da 

cena, para retornar a filmagem, fazendo com que pessoas literalmente desaparecem 

na cena, com isso e outros efeitos, criou mais de 500 filmes que fizeram grande 

sucesso na época, Melies é considerado o criador dos efeitos especiais do cinema. 

Um filme  que  retrata  a  sua importância  é  o  filme de Martin  Scorcese  de 2012, 

chamado no Brasil de “A Invenção de Hugo Cabret”, como recurso pedagógico criei 

um recorte do filme que pode ser encontrado clicando aqui.

Usando a  técnica de Melies,  em 1906,  James Sturat  Blackton criou  a 

primeira animação em Stop Motion, usando um quadro negro, giz e uma câmera 

fotográfica ele registrou foto a foto cada alteração que realizava desenhando com 

giz, os desenhos fotografados e editados na película de filme e eram projetadas na 

tela e criavam a ilusão de movimento aos desenhos, Humorous Phases of Funny Faces, 

clique  aqui,  é  considerado  o  1º  desenho  animado  de  cartoon  ou  “stop  motion”,  

causou uma grande curiosidade na época.

O Stop motion  consiste  na  técnica  de  fotografar  quadro  a  quadro  um 

determinado  objeto  ou  boneco  a  fim  de  anima-lo  quando  exibidos  em  maior 

velocidade e sempre foi utilizada no cinema para resolver problemas de determinada 

narrativa que necessitavam de efeitos especiais impossíveis de serem retratados na 

filmagem direta da câmera. Um exemplo bem conhecido do uso do stop motion foi 

no filme King Kong de 1933 é um exemplo do uso do stop motion na animação do 

https://www.youtube.com/watch?v=_Tn5sgHYQSc
https://drive.google.com/file/d/0B5SugLUu8wAQZXU4Y3gxQUNKNXM/view?usp=sharing
http://www.resumofotografico.com/2014/09/cientistas-criam-camera-capaz-de-registrar-reacoes-quimicas.html


gigantesco gorila  e  dos animais  Pré-Históricos  de sua ilha,  clique aqui  para  ver 

trechos do filme.

Sugestão de atividade (2), História do Ciname e animação Stop Motion.

Atividade 2 – História do Cinema e Criação de Stop Motion no Gimp

Conhecer/criar

Tempo estimado: 10 aulas

Objetivo: Conhecer junto aos alunos a história da criação do cinema descrito 

neste texto e nos vídeos e imagens do mesmo, além de explorar  a  criação em 

grupos de roteiro de animações pelos alunos e fazer com que eles pensem em 

questões da narrativa  e  o  tipo  de material  a  ser  fotografado e  animado,  sejam, 

objetos, massa de modelar, recortes ou mesmo pessoas do grupo

•  Fazer  com que os alunos tenham contato com  a história  da criação do 

cinema, suas principais invenções e a revolução cultural que causou durante 

o séc XX, usando para isso o texto dessa produção didática, assim como 

suas imagens e sugestões de vídeos, depois disso partir pra atividade pratica.

• Os  alunos  se  organizarão  em  grupos  de  5  integrantes  e  depois  da 

visualização dos exemplos de diferentes materiais que podem ser animados. 

Discutirão e criarão um roteiro de sua produção

• Esses roteiros serão registrados por desenhos ou textos, antes da captação 

fotográfica

• Nessa etapa será discutida pelo grupo os recursos a serem utilizados para 

captação  das  imagens,  se  a  câmera  ou  celular  terá  um  suporte  para 

imobilização entre outras questões

• As animações poderão utilizar diferentes áreas da escola, sala de aula ou 

demais dependências.

• Por ser uma etapa mais trabalhosa a captação quadro a quadro das imagens 

é  importante  conhecimento  pelo  grupo  da  última  posição  captada  para 

continuação na aula seguinte e retomada da mesma.



Atividade 2.2 – Criação de Stop Motion com o Gimp

Editar/Visualizar

Tempo estimado: 10 aulas

Objetivo: Fazer com que os alunos possam utilizar o laboratório de informática 

para  montagem  e  1ª  visualização  das  animações  feitas,  além  de  salvá-las  em 

formato específico (Gif) para posterior montagem de todas em vídeo a ser exibido as 

demais turmas da escola e para a comunidade escolar.

• Os grupos trarão de casa as fotos captadas em pen drives para descarregá-

las nos computadores do laboratório de informática.

• Depois disso abrirão o Gimp e abrirão todas as fotos em camadas.

• Posteriormente as animações serão salvas no formato GiF e disponibilizadas 

por e-mail para os demais

• Em posse desses gifs animados um representante de cada grupo montara um 

vídeo no movie maker para exibição na sala.

• As animações em vídeos serão exibidas na sala de aula de depois para a 

comunidade escolar.

Nessa segunda sugestão os alunos criarão em grupos, animações stop 

motion, montando as fotos capturadas no Gimp, depois do professor trabalhar a 

surgimento do cinema com os alunos e destacar a importância dessa técnica, Pedira 

para os grupos que formem grupos de 4 ou cinco estudantes para pensarem o que 

será animados, essas animações podem ser com recortes, desenhos a giz na lousa, 

massinha, objetos ou mesmo pessoas.

O professor deve comunicar que ao fotografar as imagens, a câmera deve 

se  mover  o  mínimo  possível,  mudanças  bruscas  na  posição  da  câmera  criará 

problemas na animação, caso seja usada uma câmera fotográfica o uso de um tripé 

para fixação pode ajudar, porém, sabendo da existência de um grande número de 

celulares com câmeras pelos dos aluno, usá-los na captação das fotos, pode ser 

interessante criar  uma base para fixação do celular,  isopor  ou espuma sintética, 

pode ajudar nisso, veja os exemplos abaixo.



Outra dica importante é configurar a câmera ou celular para fotos  com 

definição baixa, pois se as fotos forem muito pesadas o processo de animação ficará 

lento, não transmitindo a velocidade necessária para visualização do Stop motion.

Depois de cada grupo definir a que será animado e esboçarem através de 

desenhos ou textos o que será produzido, eles partirão para a etapa de captação da 

sequência de imagens, como dito anteriormente os alunos podem escolher o tipo de 

material a ser animado, massa de modelar,  objetos, desenhos na lousa ou mesmo 

pessoas, veja clicando nos nomes de cada material descrito anteriormente algumas 

animações realizadas, o professor pode anteriormente exibir essas animações para 

aumentar as possibilidades criativas dos estudantes.

Depois de escolhidas e pensadas as animações, cada grupo começará a 

captação  das  imagens  em  sequência,  cerca  de  pelo  menos  2  aulas  serão 

necessárias, pois os alunos terão que pensar as formas de resolver problemas que 

possivelmente apareçam durante a etapa.

Em posse das imagens captadas eles passarão para a montagem das 

mesmas  no  Gimp,  para  facilitar  essa  etapa  segue  a  seguir  um  vídeo  tutorial 

produzido que explica como proceder, para ver, clique aqui. 

Depois  de  criadas  as  animações  um  grupo  de  alunos  poderá  ser 

responsável por agrupá-las em uma pasta, as animações no formato gif criadas e 

montar um vídeo único, esse vídeo coletivo pode ser exibido aos alunos para que 

eles comentem e discutam as produções. Todo esse material será disponibilizado 

para os alunos pelo professor na web, seja por redes sociais ou blogs.

https://www.youtube.com/watch?v=U-KGtA6BNW4&list=UUFedcqMZHTeYkbSnui99H3Q
https://www.youtube.com/watch?v=s-9CDMema9U
https://www.youtube.com/watch?v=M4Pd9Ke2jOM
https://www.youtube.com/watch?v=M4Pd9Ke2jOM
https://www.youtube.com/watch?v=OgWINgV5D_M


Considerações finais

Nesse  trabalho  busquei  fazer  um  breve  relato  sobre  a  história  da 

representação e da captação do movimento, além de pensar na possibilidade de 

trabalhar com os alunos, questões sobre as mudanças tecnológicas de influenciaram 

as artes visuais, surgidas entre o final dos séc XIX e início do XX. A importância das 

Artes sequenciais como meios narrativos e seu desenvolvimento até nossos dias, 

uma época onde o real e o ilusório se confundem, avanços da captura de movimento 

do cinema e mais recentemente da computação gráfica dos videogames e outros.

Nesse sentido  considero  viável  ao  professor  da  rede de educação do 

Paraná  o  trabalho  com criação  de  animações,  usando  recursos  disponíveis  nos 

laboratórios de informática como o software livre Gimp e equipamentos pertencentes 

aos alunos como celulares, que podem ser pensados como ferramentas criativas, 

podendo incentivar os estudantes para buscar meios tecnológicos para resolução de 

problemas da vida escolar ou quem sabe, fora dela.

Além de possibilitar a discussão mais consciente da relação da imagem 

no mundo contemporâneo, seus modelos e discursos, seja no cinema, televisão ou 

publicidade, pensar na sua importância e o seu fascínio como forma de perpetuação 

de uma lógica capitalista, não apenas como forma de criticá-la e demonizá-la, mas 

sim como maneira de melhor entendê-la. Sobre esse aspecto, a comparação entre 

programas de informática, sejam proprietários ou com código livre, como o Gimp, 

apresentam também uma importante discussão.

Com relação as atividades práticas a serem realizadas no laboratório na 

criação de animações, uma outra estratégia importante é o incentivo do professor 

aos  alunos  na  busca  de  tutoriais  na  internet  que  ajudem  na  confecção  das 

produções, individuais ou coletivas. Na web pode ser encontrado inúmeras dicas e 

sites  que  podem  ajudar,  o  professor  deve  também  estar  familiarizado  com  os 

processos técnicos antes de propô-los e saiba como resolver as dificuldades básicas 

caso elas se tornem necessárias,  pois  apesar  de bem específico o processo de 

trabalho no Gimp é bem simples.
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