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RESUMO 
Entre os vários desafios a serem superados pela sociedade contemporânea visando a 

educação para a cidadania na perspectiva do desenvolvimento sustentável, destaca-se a 

necessidade de incluir ou ampliar a inserção das questões ambientais no ensino formal e 

não formal. Entendemos, então, que educar os alunos para respeitar o meio ambiente no 

sentido de protegê-lo, representa despertar neles um futuro em que poderão viver em 

harmonia com a natureza. Trata-se de um modelo de educação que servirá como um pano 

de fundo para estimular o exercício da cidadania, valorizar as diversas formas de adquirir 

conhecimentos - transmitidos com um enfoque interdisciplinar e transdisciplinar - e 

fortalecer a consciência ambiental. Com este entendimento, o presente trabalho focaliza o 

Projeto MackPesquisa: A Linguagem da Animação como Contribuição para o 

Exercício da Cidadania e Sensibilização Ambiental desenvolvido por alunos e 

professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Teve por objetivo principal produzir 

um filme educativo de animação stop motion que conta a história da reciclagem de 

resíduos, cujos personagens são bonecos articulados, produzidos a partir de materiais 

recicláveis. A produção do curta-metragem destina-se a subsidiar a atuação de docentes 

na abordagem e reflexões relativas a uma das questões mais problemáticas da sociedade 

atual: a reciclagem dos resíduos sólidos, ou seja, o lixo, e assim, incentivar posturas 

corretas de respeito ao meio ambiente e de responsabilidade em relação ao bem- estar 

dos indivíduos e da coletividade. Acreditamos que o uso da linguagem da animação na 

educação ambiental, assim como outros meios de que dispomos nos sistemas educativos, 

podem ser uma importante aliada na tarefa de incentivar docentes e alunos a refletirem 

sobre a questão da reciclagem. Valendo-se de uma orientação metodológica da pesquisa 

ação, este trabalho visou facilitar a sensibilização da comunidade na adoção de ações que 

possam contribuir para uma nova mentalidade na direção de um consumo responsável e 

sustentável e contribuir, assim, para o atendimento à Política Nacional de Educação 

Ambiental (Lei nº 9.795/99) relacionadas com a Educação Ambiental e que, conforme 

exigência legal deve estar presente em todos os níveis e modalidades de ensino. 

 

Palavras-chave: 1. Desenho de animação stop motion, 2. Arte-educação; 3. Educação 

ambiental; 4. Resíduos sólidos recicláveis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este relatório apresenta as ações do Projeto MackPesquisa “A Linguagem da 

Animação como Contribuição para o Exercício da Cidadania e Sensibilização 

Ambiental”  e está vinculado ao Grupo de Pesquisa CNPq/Mackenzie 

“Interdisciplinaridade da Educação Ambiental” do curso de Pós-Graduação em Educação, 

Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  A proposta de 

educação foi desenvolvida por alunos e professores da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, tendo como foco principal produzir um filme de animação do tipo artesanal  e 

visando proporcionar o desenvolvimento de atividades lúdicas, artísticas e práticas 

educativas que promovam a interatividade e a cooperação entre os participantes do 

projeto. 

 

O enredo do desenho animado produzido, aborda a reciclagem de resíduos 

sólidos, e destaca aspectos de valores e comportamentos, por meio do lúdico, cujos 

personagens foram criados a partir de desenhos e bonecos articulados, elaborados com 

materiais recicláveis por integrantes do grupo de pesquisa. 

 

Como ponto de partida, levou-se em conta a discussão das questões ambientais 

que está cada vez mais presente nos vários segmentos da sociedade contemporânea; 

especificamente, essas questões marcam presença em inúmeras instituições e 

organizações, na educação, no setor industrial e nos meios de comunicação. Essa 

presença reflete a consequência da fase crítica por que passa a humanidade em 

decorrência da degradação ambiental no contexto planetário e, por essa razão torna-se 

um tema complexo, como ensina Philippi Jr.  

  

De acordo com esse autor, “O tema meio ambiente precisa ser entendido em sua 

complexidade como um conjunto de fatores que constitui o todo” (Philippi Jr, 2000, p.62). 

Ocorre que dessa complexidade surgem grandes problemas ambientais. Sua extensão, 

por conseguinte não costuma ser reconhecida porque são encarados como se fosse 
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decorrência apenas das diversas partes que compõem as questões ambientais. Isso 

porque, regra geral, o meio ambiente é tido como se fosse formado de compartimentos 

independentes. Nesse entendimento, quando emerge algum problema ambiental, sua 

solução se restringe tão somente a esse problema, como se fosse algo isolado, sem 

relação com o todo.   

 

Laszlo (2001, p. 38), ao referir-se ao estágio crítico da humanidade, aponta todos 

os sinais de colapso da sociedade industrializada, como uma preocupante referência à 

complexidade das questões ambientais, diz ele: a escalada do desemprego, a 

desigualdade nos níveis de renda, a degradação ambiental, o desenvolvimento de armas 

biológicas, os riscos de terrorismo, entre outros. Por outro lado, ele faz também referência 

ao surgimento de tecnologias menos poluidoras, à busca do aproveitamento dos recursos 

naturais, à difusão da prática da gestão ambiental das empresas, às mudanças sociais 

quanto ao consumo, ao respeito às diversidades culturais e locais, entre outras 

possibilidades saudáveis em relação ao meio ambiente. 

 

Assim, segundo ele, uma das saídas para conseguir superar a crise, seria investir 

no desenvolvimento de novos valores sociais e nas atitudes éticas voltadas para continuar 

o desenvolvimento humano, voltado agora para a sustentabilidade dos recursos naturais. 

Em outros termos, toda a população e o governo devem estar em condições de entender a 

fragilidade do planeta diante do atual modelo de desenvolvimento econômico e atuar para 

implantar com eficácia uma maneira mais ética e mais justa de cuidar da terra e de todos 

os seus habitantes. (Laszlo, 2001, p. 42). 

 

Para tanto, e necessário que os indivíduos compreendam a realidade local e global, e 

percebam a si mesmos como parte dessa realidade. 
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Nesse sentido Zenone diz: 

 

O sistema ambiental do planeta está seriamente ameaçado, resultado 

de uma total negligência dos governos, das empresas e da própria 

sociedade nas últimas décadas. Evitar o agravamento da situação 

ambiental que o planeta enfrenta e conscientizar a sociedade sobre a 

necessidade de conviver de forma harmônica com o ambiente (social e 

ecológico) será o grande desafio para os próximos anos (ZENONE, 

2006, p. 159) 

 

Entre os inúmeros problemas ambientais gerados por esse modelo econômico, como, 

por exemplo, a exploração descontrolada de recursos naturais finitos – alumínio, ferro, cobre, 

petróleo, carvão, entre outros – e a falta de políticas públicas, cabe destacar a questão dos 

resíduos sólidos (lixo), pois eles representam um dos grandes desafios a serem enfrentados 

pela sociedade. 
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1.1 RESÍDUOS SÓLIDOS E RECICLAGEM: DESAFIO A SER ENFRENTADO 
PELA SOCIEDADE  

 

O aumento exagerado do consumo, que leva ao consumismo irracional, faz aumentar 

a cada ano a quantidade e variedade de resíduos sólidos, perigosos no meio ambiente,  os 

quais podem permanecer no solo por até milhares de anos e representam riscos à saúde e 

meio ambiente. 

 

Em termos de proteção ambiental, a disposição inadequada de resíduos sólidos pode  

contaminar as águas superficiais e subterrâneas, poluir o solo, provocar inundações, provocar 

a perda da biodiversidade, prejudicar os ecossistemas, e até mesmo causar a poluição visual, 

entre outros. 

  

Acrescente-se a esses problemas o fato de poder contribuir também para veicular 

vários agentes biológicos patogênicos (bactérias, fungos, protozoários, helmintos e vírus) e 

causarem doenças ao homem e animais, tais como: leptospirose, cólera, febre tifóide, 

diarréia, entre outros. Podem também propiciar o surgimento de vários vetores de 

importância em saúde pública e que causam graves doenças ao homem por diferentes 

vias de transmissão. Entre eles, citamos o Aedes aegypti, que transmite a dengue e que 

pode proliferar porque encontra abrigo em pneus, latas, garrafas, dispostos irregularmente 

em vias públicas, em residências, em terrenos baldios e em inúmeros outros locais. 

 

Além de micro-organismos patogênicos, os resíduos sólidos domiciliares e 

comerciais, podem conter produtos químicos tóxicos (cádmio, mercúrio, chumbo, entre 

outros) provenientes de pilhas, borrachas ou plásticos e materiais radioativos; quando  

descartados de modo inconveniente juntamente com os outros tipos de resíduos, podem 

causar sérios riscos à saúde pública. 
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De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

diariamente são produzidas no Brasil 259.547 toneladas/dia de resíduos sólidos  

domiciliares (lixo) e/ou urbanos, gerados nos ambientes domésticos, em espaços 

comerciais e em vários tipos de instituições. Desse total, 45.756 t/dia são 

inadequadamente depositadas em lixões a céu aberto ou em áreas alagadas; ou, então, 

são queimadas sem critério ou dispostas em aterros sanitários sem controle. Os outros, 

167.636 t/dia são conduzidas a aterros sanitários controlados, Para unidades de triagem 

de resíduos recicláveis são encaminhadas 3.122 t/dia; e para unidade de compostagem, 

1.635 t /dia. Para as unidade de tratamento por incineração, 67 t/ dia (IBGE, 2008). 

 

De acordo com a última Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), 

realizada pelo IBGE, apenas 18% dos 5.565 municípios brasileiros têm programas de 

coleta seletiva de lixo. 

 

No Estado de São Paulo, estima-se que são coletadas em torno de 37.839 

toneladas/dia de resíduos domiciliares e de limpeza pública, conforme dados da pesquisa 

realizada pelo IBGE em 2008 (IBGE, 2008). Estima-se que a região metropolitana de São 

Paulo seja responsável por 50% do total de resíduos gerados no estado e por cerca de 

10%do lixo produzido no Brasil 

 

Cerca de 30% dos resíduos gerados nas residências e no comércio na cidade de 

São Paulo são compostos de vidro, plásticos e alumínio que têm um tempo de 

decomposição muito longo no meio ambiente. 

 

Como exemplo, citamos o plástico que atualmente vem sendo utilizado em vários 

setores da indústria, para embalagens de alimentos, de produtos farmacêuticos, de 

cosméticos, de produtos de limpeza, entre outros, sendo muito importante para proteger os 

produtos de contaminações e deterioração dos produtos industrializados. Por outro lado, o 

plástico pode permanecer por mais de 100 anos no meio ambiente sem se decompor e 

prejudicar a dinâmica de muitos ecossistemas. 
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É importante destacar que as embalagens plásticas permitem a sua reciclagem,  

principalmente as do tipo PET – Polietileno Tereftalato, desde que separados por meio da 

coleta seletiva. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de PET (ABIPET), 55,6% da 

produção de garrafas PET, foram recondicionadas em 2009, atingindo 262.000 toneladas 

que foram encaminhadas para reciclagem, e pretendem colocar em prática novas ações 

para 2011. (MARÇON, 2011). 

 

Diversas indústrias, já estão utilizando os plásticos reciclados na fabricação de 

vários produtos, tais como: têxteis, laminados, tubos, chapas, etc. 

   

O sistema de coleta seletiva de lixo da Prefeitura Municipal da Cidade de São 

Paulo, recicla, em média apenas 1,1%do lixo gerado, o que significa que recicla apenas 

200 gramas por mês por habitante. 

 

Em Estocolmo, na Suécia que é referência mundial em coleta seletiva, reciclam 

25% do lixo, isto é, aproximadamente 12 quilos por mês por habitante (Bizzotto et al, 

2011). 

   

Neste cenário, estratégias devem ser desenvolvidas pelos governantes e 

sociedade brasileira, na tentativa de enfrentar as mudanças necessárias com relação aos 

resíduos sólidos em geral e principalmente aqueles que podem ser reciclados. 

Reconhecemos que as dificuldades serão muitas, mas é um desafio que deve ser 

enfrentado. 

 

A situação atual exige investimentos e soluções para a destinação final de 

resíduos que possam ser reciclados e reaproveitados, isto é, torna-se necessário reduzir o 

volume de resíduos recicláveis nos aterros ou lixões, nas calçadas e em rios. 
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Os materiais citados deveriam ser separados e encaminhados a uma central de 

reciclagem ou reaproveitamento. Tal prática poderia evitar a poluição do ambiente e, até 

mesmo, facilitar o acesso a artistas e artesões, que poderiam transformá-los em obras de 

artesanato, obras artísticas e/ou dar-lhes nova utilização, ou serem encaminhados para a 

indústria onde, ao serem reciclados, serviriam de matéria-prima para a fabricação de 

novos produtos. 

 

Ainda prevalece em toda a sociedade o conceito de que o lixo é sujeira, 

excremento, despejo velho e inútil. Trata-se de uma verdade culturalmente incorporada 

nos nossos hábitos. Assim pensando, adota-se o principio de que o lixo deve ser 

totalmente descartado e ficar longe de cada um e fora do alcance da comunidade. Tal 

comportamento leva ao desperdício porque, via de regra, junto com os resíduos 

descartados lança-se fora muita coisa que ainda poderia ser aproveitada como recurso 

natural, elevando os custos da gestão desses materiais aparentemente desprezível. 

 

Nos últimos anos, a sociedade tem buscado soluções interessantes para  minimizar a 

geração dos resíduos sólidos (“lixo”), o que resultou em importantes ações e formas mais 

responsáveis e sustentáveis de dispô-los e reaproveitá-los¹.  

 

Muitos municípios e administradores públicos têm se empenhado em reverter o 

quadro da destinação inadequada dos resíduos sólidos, estabelecendo normas e 

procedimentos adequados, fiscalização, etc. No entanto, muitas soluções dependem 

diretamente da participação da comunidade. Nesse sentido, a educação ambiental pode 

contribuir para mudar os padrões de consumo e conscientizar-se pela importância da 

reciclagem, colaborando para formar cidadãos comprometidos com a preservação ambiental 

e, consequentemente, com a qualidade de vida de todos.  

 

 

 

1 - A palavra “lixo” não deve ser mais usada, com o tempo deverá desaparecer para ser substituída por resíduos 

sólidos, isto é matéria prima a ser reaproveitada  
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É o que recomenda o capitulo 4 da Agenda 21: Mudança nos Padrões de 

Consumo, quando se refere que se deve desenvolver na comunidade  formas de se 

implementar padrões de consumo mais sustentáveis. 

 

De acordo com Günter (2000), as modalidades mais recentes de gestão dos resíduos 

sólidos incorporam a redução do consumo e do desperdício, uma vez que levam em conta as 

abordagens integradas, globais e sistêmicas do problema. Essas abordagens são 

sistematizadas em uma estratégia denominada minimização de resíduos, cuja concepção teve 

origem no Órgão Federal Ambiental dos Estados Unidos (United States Environmental 

Protection Agency – USEPA). 

 

A estratégia compreende quatro etapas:  

• Redução dos resíduos na fonte geradora;  

• Reutilização, ou seja, o reaproveitamento dos produtos permite aumentar o seu 

tempo de vida útil, além de fortalecer a solidariedade;  

• Reciclagem, processo que visa reaproveitar os resíduos sólidos após passarem 

por um processo de transformação artesanal ou industrial; e  

• Tratamento da parcela de resíduos restantes, cuja finalidade é reduzir o seu 

volume que não podem ser reaproveitados ou reciclados, bem como simplificar 

sua composição de forma a minorar seu impacto no ambiente.  

 

Alisson (Agência FAPESP, 2011), referindo-se ao professor Mohammad Taherzadeh, 

por ocasião de palestra que ministrou no Encontro Internacional sobre “Resíduos Sólidos 

Urbanos e seus Impactos Socioambientais”, realizado na cidade de São Paulo em Março de 

2011, relata que o modelo de gestão de resíduos sólidos adotado pela cidade de Boras na 

Suécia ganhou mais impulso no ano de 2002, com o estabelecimento de uma legislação que 

deverá banir a existência de lixões nos países da União Européia. Citou ainda que a cidade de 

Boras, implantou um sistema de coleta seletiva de lixo, em que os moradores separam os 

resíduos em diferentes categorias e os descartam em coletores distribuídos em diversas 
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pontos da cidade. Dos pontos de coleta seguem para uma usina onde são separados e 

encaminhados para reciclagem, compostagem ou incineração. 

 

Outra grande cidade Barcelona na Espanha, também pode ser citada como um 

exemplo de sucesso na eliminação do lixo na cidade, visto que implantou um sistema único, 

mente identificáveis 

ento didático e de propaganda com vistas à 

s que se tornariam 

 

prima na manufatura de 

, tijolos, bolsas, 

cadernos, li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       Figura 1: Coletores Seletivos Integrados de Resíduos Sólidos (lixo) 
         Fonte:http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://fortalezadesentupidora.com/blog/wp-

subterrâneo (TV Globo – Reportagem 2011). 

 

Quanto à reciclagem, os benefícios são, de certa maneira, facil

pela população; daí sua importância como elem

sensibilização ambiental voltada para várias outras questões. 
 

A reciclagem caracteriza-se por operações pelas quais materiai

lixo, ou estão no lixo, são colocados à parte. Uma vez recolhidos, eles são separados e

passam por diversos processos para serem usados como matéria-

novos produtos (camisetas, vassouras, revestimento térmico, papel, telhas

vros, entre outros).  

content/uploads/2010/12/coleta.jpg&imgrefurl=http    
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Implantar sistemas viáveis de reciclagem não é tarefa simples;  exige a construção de 

etas muitas vezes complexas, na dependência da cidade 

ão e participação da população. 

Como instrumento de educação ambienta

oportunidade de estabelecer um primeiro 

s resíduos vão para uma esteira móvel para serem separados e 

processo produtivo.  

r, a figura 2 ilustra o sistema de reciclagem adotado 

emplo de organização e compromisso socioambiental.  

unidades de processamento, col  

além de exigir a sensibilizaç

 

l, a coleta seletiva significa uma 

contato com tudo que foi descartado. 

Posteriormente, esse

submetidos a um novo 

 

A segui na cidade de Curitiba, 

Paraná, que alias é um ex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                  Figura 2: Esteira de separação de resíduos sólidos recicláveis - Paraná 
                                 Fonte: Saint-Clair Honarato Santos. 19º Congresso Bras. da Ind. de  

        Águas Minerais, 2010. 
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O aproveitamento da sucata, não somente com finalidades artísticas, mas na 

confecção de utensílios úteis, é também uma iniciativa de valor educativo. Com efeito, sinaliza 

aspectos econômicos, seja para a economia de alguns bens da natureza, seja geração de 

lucro, uma vez que pode evitar compras desnecessárias, principalmente nas comunidades de 

baixo poder aquisitivo. 

 

Assim sendo, a redução, a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos sólidos 

recicláveis, proporcionariam uma imediata redução no consumo de matéria-prima e de 

energia, e dos impactos ambientais, favorecendo a criação de mão de obra, e geração de 

renda  e estimulando a inclusão social e produção de novos produtos. 

 

Como exemplo de sucesso, na produção de peças de design com materiais 

recicláveis, podemos citar o Projeto Design Possível, que conseguiu estabelecer uma relação 

de parceria com várias ONGs, envolvendo jovens marceneiro, mães artesãs, costureiras, e 

designers. Com a ajuda dos designers seus trabalhos puderam gerar renda para suas famílias 

e associações, o que é muito significativo, pois as ONGs utilizaram na sua produção matérias 

ecologicamente corretos. 

 

O projeto Design Possível teve origem no Projeto de Cooperação Ecodesign Social 

Brasil-Itália, e ocorreu a partir do desenvolvimento de atividades de extensão acadêmica, 

envolvendo a colaboração internacional. A proposta foi produzir objetos em parcerias com 

empresas privadas e com o terceiro setor, buscando a promoção social e desenvolvimento 

comunitário. O projeto envolveu estudantes, pesquisadores e professores do curso de 

desenho industrial da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo (Brasil) e da 

Universitá degli Studi di Firenze, (Itália) e três Organizações não Governamentais (ONGs) 

da cidade de São Paulo, que trabalhavam com resíduos sólidos industriais e domiciliares. 

  

Teve como objetivo principal desenvolver projetos para confeccionar objetos de 

uso doméstico em cooperação de nível internacional. A metodologia do projeto tinha como 

pré-requisito: resíduos industriais transformados em matérias-primas, tecnologia e 
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processos produtivos, característico dos artesões. Essa era a maneira adequada para 

periferia que 

esign 

participant

 no mercado 

ssou a 

lvendo comunidades 

excl

 está inserido nas 

e a 

educação ambiental e o desenvolvimento de design socioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Exemplos de produtos feitos com resíduos sólidos recicláveis 
Fonte: Acervo da ONG  que participou do Projeto Design Possível. In PONS, Ivo E. R. (2005). 
 

promover a inclusão social de pessoas das comunidades carentes da 

trabalhavam com reaproveitamento de resíduos recicláveis (madeiras, têxtil, lonas, entre 

outros). Buscava ainda estimular o relacionamento entre estudantes de d

es do projeto de ambos os países: propondo-se contribuir com conceitos 

metodológicos com vistas a propiciar o ingresso dos produtos elaborados

brasileiro e italiano. 

 

Com o desenvolvimento dos trabalhos, o grupo se tornou estável, e pa

confeccionar diferentes modelos de arranjos produtivos envo

uídas e empresas. O propósito era conceber idéias e conceitos e idealizar objetos 

voltados à questão da qualidade de vida humana em termos ecológico, socialmente justa e 

economicamente viável. O princípio de atuação do Design Possível

propostas do desenvolvimento sustentável, uma vez que, a um só tempo promov
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Figura 4: Exemplos de produtos feitos com resíduos sólidos recicláveis 
                Fonte: link: http://www.4shared.com/dir/L2vpSsiQ/CATLOGO_DESIGN_POSSVEL_ALTA.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Muitos documentos resultantes das várias conferências de caráter ambiental e 

legislações procuram encontrar soluções para os problemas ambientais e garantir a 

preservação da qualidade da vida e do meio ambiente. Entre eles destacam-se a 

Constituição Federal de 1988, que atribuiu aos Municípios a responsabilidade pelos 

serviços públicos, incluindo os resíduos sólidos (Brasil, 1988) e a Agenda 21, documento 

que contém 40 capítulos com propostas decisivas para viabilizar uma sociedade 

sustentável, como saúde, questões das águas, resíduos sólidos, ar e solo, educação, 

segurança alimentar, florestas, participação e democratização da informação e juventude. 

 

Essa Agenda foi produzida em 1992, por ocasião da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92. Também se refere à educação 

ambiental como tendo um papel relevante, como preconiza o seu capitulo 36 que diz:  
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Tanto o ensino formal como o informal são indispensáveis para 

modificar a atitude das pessoas, para que estas tenham capacidade 

de avaliar os problemas do desenvolvimento sustentável e abordá-

los. O ensino é também fundamental para conferir consciência 

ambiental e ética, valores e atitudes, técnicas e comportamentos em 

consonância com o desenvolvimento sustentável e que favoreçam a 

participação pública efetiva nas tomadas de decisão. Para ser 

eficaz, o ensino sobre meio ambiente e desenvolvimento deve 

abordar a dinâmica do desenvolvimento do meio físico/biológico e 

do sócio-econômico e do desenvolvimento humano (que pode incluir 

o espiritual), deve integrar-se em todas as disciplinas e empregar 

métodos formais e informais e meios efetivos de comunicação 

(AGENDA 21, 1994, capítulo 36.3). 

 

Concordando com Reigota (1994, p. 10) “A Educação Ambiental deve ser 

entendida como educação política, no sentido de que ela reivindica e prepara cidadãos 

para exigir justiça social, cidadania nacional e planetária, auto gestão e ética nas relações 

sociais e com a natureza”. 

 

Na Universidade, a educação ambiental tem o papel relevante, como consta nesse 

mesmo capitulo 36 ao afirmar que se trata de um “lugar privilegiado para a promoção de 

pesquisa, e de uma educação comprometida com a sustentabilidade do ambiente” 

(CNUMAD,1997). 

 

È importante, contudo, saber que no caso dos resíduos sólidos, seu manejo 

adequado não dependerá exclusivamente de técnicas apropriadas. Trata-se de se 

repensar a questão do lixo, considerando-o em certos aspectos, como um “resíduo sólido 

útil”, que pode contribuir para economizar os recursos da natureza; agindo dessa maneira, 

as instituições de ensino podem contribuir para modificar o modelo de consumo atual, 
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colocando-o no caminho do consumo sustentável onde a sociedade seja despertada para 

assumir novos hábitos (BOFF, 1999, p. 137).  

 

Todos os aspectos citados pressupõem uma cultura que deve ser construída na 

escola, por meio do estimulo a reflexões críticas sobre diferentes formas de descartes, 

reaproveitamento, reciclagem e destino final, entre várias outras práticas. 

  

Existem inúmeras ações educativas nesse sentido que podem contar com a 

participação da Universidade. Produzindo recursos educativos lúdicos, por exemplo, eles 

podem auxiliar os professores do ensino formal e não formal na abordagem de conceitos 

ambientais e questões relacionadas com os resíduos sólidos recicláveis; reforça a 

importância da educação como meio de divulgar conhecimentos e estimular novas atitudes 

e valores que vão contribuir para a melhoria da qualidade de vida e para a preservação do 

meio ambiente. 

 

Naturalmente, tratando-se de um assunto abrangente, toda a sociedade se vê 

comprometida com o problema da geração de resíduos. Por esse motivo, escolas, 

indústrias, órgãos governamentais, entidades particulares e grupos ambientalistas e 

organizações não governamentais (ONGs), têm realizado movimentos no sentido de 

desenvolver uma maior consciência ambiental e participação ativa da sociedade na forma 

de reaproveitar alguns resíduos e rever os hábitos e padrões de consumo. 

 

De acordo com Dias (2003, p. 77), o Brasil é o segundo maior reciclador do 

mundo, no entanto isto se deve à exclusão social e não a tomada de medidas ambientais. 

E continua dizendo o autor:  

 

A reciclagem do alumínio, no Brasil gera 50 mil empregos, sendo 

que a cada tonelada de alumínio reciclado evita a retirada de 5 

toneladas de minério bauxita e poupa 95% de energia  elétrica. 
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Como exemplo dos benefícios da reciclagem, menciona ainda que a reciclagem de 

uma garrafa de vidro economiza energia para o funcionamento de uma lâmpada de 100 

watts, por 4 horas, sendo que um quilo de vidro usado transforma-se em um quilo de vidro 

novo. 

 

Recentemente o Brasil regulamentou a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos  

(Lei n° 12.305 / 2010), que estabelece as normas para a execução da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e pode ser considerada um marco para a criação de possíveis iniciativas 

públicas com relação aos resíduos sólidos. A lei disciplina a coleta, o destino e o 

tratamento de resíduos sólidos urbanos perigosos, industriais, domiciliares, entre outros 

(Brasil, 2010). 

 

O texto da referida lei, estabelece diretrizes para reduzir a geração de lixo e 

combater a poluição e o desperdício de materiais descartados pela população, seja no 

comércio, seja nas residências, seja nas indústrias, seja nas empresas e instituições em 

geral.  

 

A nova Política Nacional de Resíduos Sólidos também estabeleceu e instituiu o 

Comitê Interministerial responsável pela aplicação dessa política, que tem como objetivos 

apoiar, estruturar e articular as ações dos órgãos governamentais para cumprir as metas 

previstas. Da mesma forma instituiu o Comitê orientador para Implantação dos Sistemas  

de Logística Reversa que define as prioridades e o cronograma dos editais de propostas 

de acordos setoriais entre outros.  

 

A Logística Reserva é um conjunto de ações e procedimentos e meios destinados 

a facilitar a coleta e o retorno dos resíduos sólidos aos seus geradores para que sejam 

tratados ou reaproveitados em novos produtos, na forma de insumos, em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos. É uma excelente diretriz que visa minimizar rejeitos. Na prática, 

isto significa o retorno de resíduos (pneus, plásticos, baterias, vidro, latas de alumínio, 

entre muitos outros) pós-venda e pós-consumo. 
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É muito significativo que o compartilhamento de responsabilidades e o estimulo 

econômico para as atividades da reciclagem e a destinação correta dos resíduos sólidos 

são claramente considerados na referida lei. 

 

Assim sendo, fabricantes, distribuidores, comerciantes e consumidores, terão de 

compartilhar responsabilidades para viabilizar o atendimento à legislação, considerando 

que atualmente dos 97% dos resíduos sólidos domésticos recolhidos somente 12% são 

reciclados. 

 

No espírito da lei, a coleta seletiva é considerada instrumento essencial para a 

disposição ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, devendo ser implantada pelos 

titulares de dos serviços públicos de limpeza urbana com o apoio do governo federal. 

Instituiu assim, o Sistema Nacional de Informações sobre a gestão de resíduos sólidos 

(SINIR), que será responsável por coletar, organizar e disponibilizar informações a 

sociedade possibilitando a avaliação da eficiência e adequação das ações desenvolvidas.  

 

Se pretendermos que a escola forme indivíduos com capacidade de intervenção 

na realidade, teremos que estimular o exercício da cidadania, motivar e sensibilizar os 

alunos a valorizarem as diversas formas de conhecimentos e investir na formação de 

cidadãos com consciência dos problemas locais. Nesse sentido, tanto a educação 

ambiental quanto as diretrizes do governo são instrumentos eficazes para se chegar a 

esses objetivos. 

 

É por isso que uma das maneiras de colocarmos em prática ações adquiridas de 

educação ambiental, no sentido de minimizar a questão dos resíduos sólidos, é a coleta 

seletiva, a reciclagem e o reaproveitamento de alguns desses resíduos como explicitado 

em páginas anteriores.  Quando todos agirem desse modo, estarão evitando que materiais 

recicláveis - vidro, papel, alumínio, plásticos, entre outros - sejam enviados aos lixões e 
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aterros sanitários, poluindo os corpos de água, o solo, o subsolo e o ar e, porque não? 

degradando ainda mais a paisagem natural ou urbana. 

 

Desse modo, o professor pode colaborar com o governo federal, estadual e 

municipal e estimular os alunos a assumirem comportamentos ambientalmente corretos, 

num clima integrado de valorização do trabalho de diferentes áreas, dando-se conta das 

peculiaridades, das raízes culturais, étnicas e religiosas dos seres humanos em geral e do 

alunado, em especial. Isto será feito quando eles estiverem imbuídos da importância de 

um trabalho interdisciplinar. 

 

Página 27 de 118 



   
   A Linguagem da Animação como Contribuição para o Exercício da Cidadania e Sensibilização Ambiental 

1.2 O DESENHO DE ANIMAÇÃO NO CAMINHO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 
CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 

 

Continuando a reflexão sobre a importância da educação para o desenvolvimento 

sustentável ou educação ambiental, na conscientização pública em relação aos resíduos 

sólidos que podem ser reciclados, destacamos que o educador deve estar preparado para 

aplicar novas metodologias na aquisição e na transmissão da ciência, no desenvolvimento da 

tecnologia, incluindo no processo educativo o valor e o aperfeiçoamento do  campo das artes, 

mantendo esse numa atualização constante. Metodologias atentas à exploração da 

criatividade, à flexibilidade de mensagens, deverão ser incentivadas junto ao aluno para que 

participe do processo de aprender e que também seja um agente transmissor de 

conhecimento e não um mero receptor de mensagens já definidas. 

 

Nessa linha de raciocínio, e tendo como pano de fundo tudo o que foi aqui explicitado, 

pretende-se, por meio da produção de um filme de desenho de animação para fins 

pedagógicos, promover o desenvolvimento e a otimização de atividades lúdicas, para 

sensibilizar e estimular trabalhos em grupo com a utilização de materiais reaproveitados e 

recicláveis. Personagens confeccionados com materiais pós-uso e recicláveis, são os 

protagonistas do “enredo” que fazem parte do roteiro e de métodos de  ensino e de 

aprendizagem que contextualiza as questões ambientais relativas aos resíduos sólidos. A 

proposta do filme de desenho animado é inserir o educando no caminho do consumo 

consciente e sustentável.  

 

O curta metragem de animação stop motion “Nem tudo que está no Lixo é Lixo” 

aborda a história da reciclagem e vai mais além, pois, procura incentivar o aprendizado do 

modo de reaproveitar resíduos sólidos “nobres” (vidro, papel, alumínio e plástico) e 

propicia a abordagem de outros conteúdos sobre a problemática ambiental.  

 

É conveniente frisar que a questão dos resíduos sólidos é, atualmente, uma das 

questões centrais entre todos aqueles que se preocupam com a preservação do meio 
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ambiente. Como anteriormente citado, constitui tema da Agenda 21, que estabelece as 

diretrizes para que sejam gerenciados de forma compatível com a preservação ambiental 

e assunto de importância para a educação ambiental. A Unesco em sua proposta de 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014), e na Lei nº 12.305/2010 da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, recomendam que a Educação Ambiental deve ser 

incentivada, com objetivos de aprimorar os conhecimentos, comportamentos e valores 

relacionados com a gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos  

 

Trata-se, pois, de uma proposta de educação ambiental relevante, uma vez que a 

pesquisa tem como pressuposto a importância de utilizar a arte cinematográfica de 

animação, o desenho e o design para promover reflexões quanto às questões ambientais 

que são patentes na atualidade. 

 

Em decorrência de métodos tradicionais de ensino, uma das dificuldades consiste 

em sensibilizar os professores que a intenção da proposta é tratar um tema transversal. No 

processo de ensinar, a transversalidade permite permear todas as disciplinas do núcleo 

comum a todo momento, fazendo com que os educandos tenham o conhecimento da 

questão ambiental e saibam abordá-la como se fosse parte do conteúdo da disciplina que 

está sendo ensinada. 

 

Como foi relatado anteriormente, escolas, indústrias, entidades governamentais, 

particulares e grupos ambientalistas estão se mobilizando em torno de maior conscientização 

no sentido de reaproveitar alguns resíduos e rever os hábitos e padrão de consumo. 

Entretanto, de que maneira o design como atividade que modela o objeto, relacionando a 

tecnologia  com a arte, pode colaborar na formação dos cidadãos? O potencial pedagógico 

das atividades de design, como processo de descoberta, de construção de conhecimentos, de 

aprendizagem e de ensino, pode ser identificado na pesquisa como processo que soluciona 

problemas e nas atividades que desenvolvem a cultura. Áreas de comunicação, design, arte 

e meio ambiente assumem um papel fundamental no desenvolvimento de uma educação 

para a cidadania, rumo a uma nova percepção das questões ambientais, especificamente 
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em relação aos aspectos da promoção de um desenvolvimento sustentável, em termos de 

recursos naturais, de justiça, de educação, enfim, de todos os aspectos socioeconômicos. 

 

A participação dos alunos nos projetos de design e na confecção dos materiais 

didáticos da proposta no projeto é essencial. Isso porque acreditamos ser essa uma forma 

bastante eficaz de garantir mudanças, tendo em vista que alguns cursos universitários - 

responsáveis pela formação dos atuais professores - ainda não consideram a importância da 

arte, do design e da educação ambiental no processo ensino-aprendizagem. 

 

Nesse sentido, Dias (2003) diz que “os educadores ambientais precisam trabalhar 

integrados, e aqui a participação dos professores da área de artes é imprescindível. 

Elementos como a música e expressão corporal têm demonstrado grande eficácia na tarefa 

de sensibilizar as pessoas”. 

 

Acrescente-se ainda que é certo que programas de informática aceleram os 

desenvolvimentos técnicos, científicos e pedagógicos; geram condições para o ensino com 

cenários fantásticos que nos afastam da realidade objetiva.  Batista, então, afirma que:  

 

Essas tecnologias têm propiciado a criação de acervos de imagens 

utilizadas no desenvolvimento de projetos de Desenho Industrial e em 

processos pedagógicos. Causam fascínio, tornando cenários, objetos 

e personagens virtuais mais realistas. No caso dos personagens 

virtuais, criam empatia, estabelecem novas formas de identificação e 

têm alcance cada vez maior no mundo. Seja pelo cinema, pela TV, 

pelos jogos eletrônicos, pelos videogames ou pelas histórias em 

quadrinho. Essa sensação pode ser utilizada em processos 

pedagógicos favorecendo o ensino/aprendizado e o melhor 

relacionamento entre professores e alunos (BATISTA et al., 2006). 
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Com a Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/96) e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Arte, divulgados em 1998, exige-se a construção de um novo modelo no 

ensino da arte. 

 

De acordo com Sponton (2005, p. 489) diz: 

 

[...] a arte tem possibilitado a abertura de canais expressivos é a 

questão da ética e da cidadania, valores que o homem 

contemporâneo está buscando avidamente, uma vez que muitos 

deles foram se perdendo ao longo do tempo. Nos projetos 

interdisciplinares esses valores devem ser enfocados. 

 

E continua a autora: 

 

“Projetos sobre a arte ambiental são extremamente necessários 

para que os educandos possam ser conscientizados do dever de 

abraçar a causa comum do planeta: sua proteção e repúdio a 

qualquer ação que ameaça o equilíbrio do meio ambiente”. 

 

Stori refere-se à arte da seguinte maneira: 

 

“A arte cria e abre caminhos que ampliam o conhecimento do mundo, 

oferece condições para a expressão do lúdico, do sonoro, do gesto, do 

movimento, do imaginário. Por seu intermédio, a curiosidade é 

despertada e estimulada, as interpretações são instigadas, gerando-

se, a partir daí, a liberdade e o prazer da fruição estética” (STORI, 

2003, p.15). 
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A linguagem visual é uma das áreas da arte, que pode se apresentar de 

diferentes formas: por meio das pinturas, das gravuras, dos desenhos, das 

esculturas, das histórias em quadrinhos, dos artefatos, do design, da fotografia, do 

cinema, do vídeo, da computação, das instalações, entre outros.  

 

No campo das artes, relacionadas com a linguagem visual, cumpre destacar 

também os filmes de animação que tem agradado o espectador – tanto jovens, crianças e 

adultos – e que atualmente vem ganhando destaque e sucesso, motivo pelo qual a técnica 

foi escolhida pelas líderes do grupo desta pesquisa para a produção do filme de curta 

metragem artesanal pelo método stop motion, o qual relata a história da reciclagem e mais 

além.  

 

O desenho animado é revestido de magia e encantamento. Quem não se 

lembra da sensação de mágica ao assistir a filmes de desenhos animados como 

Peter Pan, Bambi, etc? São desenhos imortais que passaram de uma geração a 

outra causando muitas emoções. 

 

Segundo Vigotski (1998) “a emoção é: [...] um dos momentos que formam o 

caráter. Os conceitos gerais do homem sobre a vida, a estrutura do seu caráter, se vêem 

refletidos num determinado ciclo de vida emocional e, por outro lado, são determinados 

por essas sensações emocionais”. 

 

A técnica de stop motion é a mais antiga das técnicas de animação de objetos e 

envolve um trabalho totalmente artesanal, onde os bonecos ganham vida. Esse processo 

nasceu antes da invenção do cinema, devido a criatividade de artistas como: James Stuart 

Blackton, Segundo de Chomon, Émile Cohl, Arthur Melbourne Cooper e vários outros. 

 

Em 1906, o cartunista James S. Blackton criou o filme de animação denominado 

“Humorous Phases of Funny Faces” utilizando combinações de desenhos e fotografia, 
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técnica frame a frame, conhecida como stop motion. Essa técnica permitia a criação da 

ilusão de movimento. 

 

O artista francês Emile Cohl (1857-1933) – que também era excelente na pintura, 

na poesia, na fotografia – revolucionou o cinema de animação, adaptando as histórias em 

quadrinhos para o cinema, produzido de 1908 a 1912, vários filmes de curta metragem 

como: “Um Drame Chez les Fantoches” e “Fantasmagoris”, tendo introduzido novas 

técnicas ao registrar cada desenho duas vezes. Em 1913, Cohl, criou a primeira série de 

personagens de animação chamado de “The Newly Weds”, adotando-se pela primeira vez 

o termo desenho animado. 

 

Paralelamente às descobertas de Backton, o espanhol Chamón em 1905 já 

realizava experiências de animação e lançou uma de suas obras mais famosas a 

animação “El Hotel Eléctrico”, utilizando recursos de técnica de stop motion. 

 

O inglês Arthur Melbourne Cooper, também realizou as primeiras experiências em 

stop motion, como “Noah’s Ark” (1906) e em “Dreams of Toyland” (1908), sendo atribuído 

a ele, o uso, pela primeira vez da animação em propaganda. 

 

Seguiram-se vários outros artistas que contribuíram para o desenvolvimento da 

animação, tais como: Ladislaw Starewicz (1882 – 1965) que produziu animações com 

besouros; George Pai (1908-1980) que criou uma série de curta metragem de animação 

George Pai Puppetoons, onde ele utilizava bonecos de madeira, os quais eram 

fotografados para criar  uma dimensão tridimensional, o que transformou a arte dos filmes 

de animação; Jirí Trnka (1910-1969) deixou também grandes contribuições para o stop 

motion, e criou a Escola de Praga, especializada em stop motion. Seu último filme 

representa a condição humana de lutar por sua liberdade de expressão. Outro grande 

animador que merece ser citado foi Jan Svankmayer – que estudou na Escola de Praga – 

cujas obras caracterizam-se pelo humor negro e na representação de um mundo 

decadente. 
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Nos Estados Unidos o chargista Winson McCay, que foi o percussor da nova 

técnica de dar ilusão de movimentos e desenhos, utilizando cenário fixo e criando 

personagens com personalidade própria, lança em 1911 o Little Nemo” e em 1914 o 

“Gertie, the Dinosaur”. 

 

Um dos mais marcantes animadores da atualidade, temos o Garrin Bardin que 

utiliza o método tradicional de stop motion sem o uso do computador e mesmo com 

poucos recursos conseguiu bons resultados com o filme “The Colling Prankter” (1987), 

feito de arames e roteiros muito criativos e interessantes. Em 1982, destacou-se o artista 

Tim Burton, que produziu o filme “O Estranho Mundo de Jack”, onde participaram os 

melhores animadores stop motion da atualidade. 

 

Com grande visão de negócios e habilidades técnicas Walt Disney, iniciou sua 

carreira de desenhista e empresário e foi um dos grandes produtores de complexos 

desenhos animados, cujos personagens tornaram-se conhecidos por espectadores do 

mundo todo e sucesso de bilheteria, contribuindo para a consolidação de um mercado 

para o desenho animado. 

 

Aproveitando a popularidade dos filmes de animação, e as modernas tecnologias e 

novos recursos digitais especiais, os desenhos, vem sendo propostos para uso nos 

processos educacionais com temas relevantes à educação ambiental. 

 

Segundo Luvielmo e Leivas (2009), que analisaram a animação Wall produzida 

nos Estúdios da Walt Disney relatam que essa animação pode se tornar uma fonte de 

conhecimentos para disseminar mensagens sobre a necessidade da preservação do 

planeta Terra. 

 

E continua dizendo a autora: 
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A animação Wall é relevante para a educação ambiental, não 

somente porque trata de assuntos ecológicos, mas porque alerta 

para as relações humanas que estão sendo construídas na 

atualidade pela sociedade, com relação ao individualismo que 

propaga as diferenças e os pré-conceitos. 

 

 A autora concluiu que nesse filme a temática ambiental é relatada de uma 

maneira muito inteligente e pode contribuir para que os espectadores se questionem sobre 

assuntos pertinentes à educação ambiental e remete ao espectador as reflexões sobre o 

que estamos fazendo com o planeta, com o meio ambiente e nossas vidas. 

 

Por meio do desenho e da fotografia, ou seja, o animador fotografa os objetos 

inanimados quadro a quadro. O processo é muito trabalhoso, e longo, pois deve-se mover 

um pouco o boneco, para as inúmeras fotos que são requeridas para produzir o 

movimento. Para a produção de um minuto de filme se fazem necessário mais de 2000 

fotos, na dependência do filme, motivo pelo qual os projetos de animação tem custo 

elevado, podendo chegar a U$S 4 a 6 milhões de dólares. 

 

Animação: “Ato ou efeito de animar. (latim. Animatione). Movimento. Vivacidade”. 

Aquele que se dedica à arte de animar, naturalmente, tem que ser um observador e 

detalhista uma vez que o animador coloca movimento nos objetos e imagens que ele 

produz. Pode-se dizer, que animar é emprestar parte de sua personalidade a um ser 

inanimado. Este ser inanimado, pode ter sido criado ou não pelo desenhista animador, sua 

função é proporcionar-lhe gestos e modos característicos condizentes com sua 

personalidade. É raro, porém, o animador que não se identifica com o personagem, ou 

relaciona-o com o ator que está dublando. Um exemplo claro disso, é o personagem 

Wood, do desenho animado Toy Story, dublado pelo ator Tom Hanks, tem traços faciais e 

gestos bem semelhantes aos do ator. 

 

De acordo com Vicente (2001, p. 32) o processo de Stop motion é uma técnica: 
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[...] é complexa, pois depende de uma pesquisa de materiais leves, 

que componham uma boa construção de estrutura do boneco para 

facilitar a articulação de seus movimentos. Sobre essa estrutura 

aplica-se uma camada de algum material plástico como, por 

exemplo, silicone industrial que possui características semelhantes 

à pele humana e finalmente a vestimenta. Os bonecos articulados 

têm Expressões faciais e dependendo da forma que for construído, 

pode-se trocar as cabeças, as bocas e os olhos, fazendo 

combinações diversas para modificar sua expressão e fala. Alguns 

artistas animadores, preferem ainda modelar seus bonecos com 

massa de modelar, quadro por quadro, facilitando a expressão do 

autor através do boneco. 

   

E continua o autor citado: 

 

A massa de modelar, se tornou popular entre os filmes de animação 

“arte” nas décadas de sessenta e setenta. No Brasil, o programa 

“Vila Sésamo”, exibido pela TV Cultura, mostrou durante muito 

tempo alguns filmes de animação, com os personagens “Mio” e 

“Mão, do italiano Bruno Bozetto, facilitando a divulgação dessa 

técnica.  

 

Stop motion é a técnica de animação que consiste na criação dos quadros que 

compõem o movimento através da intervenção nas poses, de quaisquer objeto, sejam 

esses bonecos, desenhos, até mesmo pessoas.   
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Fialho, A.  acrescenta:  

 

Antes mesmo do surgimento do cinema, a magia do desenho 

animado era o testemunho de descobertas cientificas e se tornaria 

inseparável da tecnologia para sua evolução formal. 

 

Durante o desenvolvimento do cinema e com o surgimento da 

tecnologia digital, novas técnicas de animação foram sendo 

descobertas e exploradas artisticamente, mas todas, de algum 

modo, continuaram remetendo à habilidade do desenho para 

representar o movimento das coisas. A simbiose entre cinema e 

desenho parece resistir ao tempo, assim como a arte se reinventa 

com a tecnologia (FIALHO, 2005 p. 1). 

 

No Brasil a produção de filmes de animação stop motion, ainda é muito pequena, 

mas tem sido produzidos bons filmes de curta metragem, como a “De Janela” para o 

cinema de Quiá Rodrigues, que representou o país na amostra Ciné fondation do Festival 

de Cannes. Outro exemplo de sucesso foi o “Minhocas” de André Metello premiado em 

festivais nos Estados Unidos da América. 

 

Existem, portanto, iniciativas isoladas com produções em computador, mas com 

bonecos eles são raros, como o filme de lançamento as Renault Kangoo e a vinheta do 

programa Caldeirão do Huck, da TV globo, criados por Fernando Coster. 

   

Para exemplificar, podemos considerar que são necessários, cerca de 25 

desenhos ou mais para cada segundo de animação, daí podemos deduzir o grande 

número de desenhos que devem ser feitos, para a produção de um desenho animado de 

aproximadamente 10 minutos. Isso significaria o envolvimento de cerca de 80 a 100 

profissionais e técnicos para a produção de um filme de curta metragem. 
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Na televisão, e no cinema os desenhos animados vem ganhando espaço e tem 

muita aceitação junto a população, embora apresentem ainda alto custo para sua 

produção.    

 

Por outro lado, a animação deveria receber apoio, financiamento e incentivo da 

educação, de entidades governamentais, e empresas, pois além de gerar empregos, 

contribuiria para a aquisição de conhecimentos e transmissão de mensagens e 

ensinamentos a população, sobre questões de sustentabilidade, meio ambiente, saúde e 

ações socioambientais de empresas. 

 

Fialho, A. (2005, p.4) refletindo e estudando a animação no Brasil diz: 

Os profissionais da área – em sua maioria, autodidatas – 

trabalhavam em um mercado oscilante e restrito a produções de 

vinhetas comerciais publicitárias com veiculação transitória na mídia 

televisiva. A experiência desse mercado, com prazos de produção 

sempre curtos e insuficientes para a realização de um produto 

animado de melhor qualidade e refinamento, obrigava a horas 

exaustivas de trabalho em estúdio, na pesquisa de um método de 

execução mais eficiente e produtivo. Havia também o alto custo dos 

equipamentos audiovisuais e a carência, no Brasil, de softwares de 

animação 2D de uso profissional no mercado mundial, o que, muitas 

vezes, atrasava a produção e comprometia a qualidade do resultado 

final. 

 

E continua o autor: 

 

Os esforços das produções brasileiras para lançar trabalhos com 

veiculação em cinema ou a tentativa de séries animadas para 

televisão foram sempre movimentos isolados que esbarraram nas 

políticas diferenciadas dos grupos de distribuição e exibição em 
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favor das produções audiovisuais estrangeiras no mercado nacional. 

Por outro lado, as graduações em animação oferecidas pelas 

universidades públicas ainda sofriam da falta de incentivo do 

governo federal quanto a projetos que realmente profissionalizasse, 

esta forma de arte no Brasil. Um descaso antigo das instituições 

educativas com relação à produção audiovisual em nosso país. 

 

De acordo com a UNESCO (2005, p. 37) o programa da Década da Educação das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, recomenda a necessidade de se 

reexaminar a política educacional desde o jardim de infância até a universidade e o 

aprendizado permanente na vida adulta, para que esteja contemplado a aquisição de 

conhecimentos, competências e valores relacionados com a sustentabilidade. 

  

Ainda segundo a UNESCO (2005, p.63) “a mídia têm papel importante a 

desempenhar na informação sobre as questões que envolvem o desenvolvimento 

sustentável e em ajudar a promover a conscientização pública dos cidadãos sobre as 

várias dimensões e necessidades do desenvolvimento sustentável”. 

 

Nesse sentido, os conteúdos e os materiais didáticos, destinados a aprendizagem 

na busca do desenvolvimento sustentável, deveriam despertar o interesse e oferecer 

conhecimento úteis em cada contexto. Portanto, entendemos que o desenho animado, por 

despertar o interesse coletivo poderá ser um grande aliado dos educadores na abordagem 

das questões ambientais mais prementes da população e assim contribuir para a formação 

de indivíduos conscientes e responsáveis. 

 

É um material que atrai a atenção dos espectadores porque possui a qualidade de 

formar imagens diferentes, transformando-as o tempo todo, sem truques ou sobreposição 

de imagens. Porém é um trabalho que exige habilidade em modelagem e experiência em 

animação, pois, ao se iniciar um movimento, não se tem exatamente noção de como será 

a próxima posição e isso prossegue até o final da cena, fazendo com que a intuição e o 
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bom senso sejam a principal qualidade do trabalho. Atualmente, o vídeo assistº, 

proporciona nesse tipo de animação, um pouco mais de segurança e precisão para o 

animador que pode assistir a posição antes de registrá-la na película cinematográfica.  

 

Um aspecto relevante a ser considerado no estudo desenvolvido diz respeito à 

formação dos alunos e professores em suas respectivas competências. Entretanto, 

quando tomamos consciência de que fazemos parte de um mundo globalizado, e que essa 

participação inclui propósitos educacionais voltados para o exercício da cidadania e 

conhecimento de habilidades para o trabalho, para a necessidade de pensar 

contextualizado na ação e construção de competências, verifica-se que a necessidade de 

formação contínua se estende também a todos os cidadãos. (PERRENOUD, 2000). 

 

Segundo Freire (1996, p.43), “o momento principal da formação dos professores é 

o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a próxima prática”. Por outro lado, pode-se entender que 

cada pessoa só consegue refletir criticamente sobre sua prática quando se relaciona com 

a outra. 

 

Reportando-nos a Piaget que já propunha uma compreensão intimamente ligada à 

apropriação de conhecimentos em que: compreender é inventar ou reconstruir através da 

reinvenção, e será preciso curvar-se ante tais necessidades se o que se pretende, para o 

futuro, é moldar indivíduos capazes de produzir ou criar, e não apenas de repetir (PIAGET, 

1984, p. 17). 

 

É importante formar indivíduos com consciência local e planetária, que respeitem 

as diferentes culturas, incentivando a solidariedade e cooperação mutua, motivo pelo qual 

procurou-se com o presente estudo preencher lacunas no conhecimento e nas habilidades 

necessárias para o desenvolvimento da pesquisa que incentiva arte e promova uma maior 

consciência sobre as questões relativas aos resíduos sólidos recicláveis. 
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De acordo com Morin (2002), a consciência de nossa humanidade nesta era 

planetária deveria conduzir-nos à solidariedade e à consideração recíproca, de indivíduos 

para indivíduos, de todos para todos. A educação do futuro deverá ensinar a ética da 

compreensão planetária. 

  

A participação dos alunos (futuros professores) na confecção dos materiais 

didáticos proposta no presente estudo foi essencial. Isso porque acreditamos ser a forma 

mais eficaz de garantir mudanças, tendo em vista que a maioria dos cursos universitários   

- responsáveis pela formação dos atuais professores –, ainda não consideram a 

importância da arte, do design e da educação ambiental no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1998, p. 62) por sua vez, conta que 

“aprender Arte envolve além do desenvolvimento das atividades artísticas e estéticas, 

apreciar a arte, situar a produção social da arte de todas as épocas nas diversas culturas”. 

 

Por conseguinte, deve-se entender que a Arte tem grande potencial nos processos 

de sensibilização da sociedade para a participação. Recomenda-se, portanto, o 

desenvolvimento de conteúdos e materiais didáticos como os desenhos animados e 

história em quadrinhos na educação ambiental, como parte importante nos processos de 

educar e aprender. 

 

Guimarães et al (2009, p. 247) referem-se a arte-educação como: 

 

[...] um recurso pedagógico que oportuniza ao indivíduo o 

desenvolvimento de seu potencial criador e reflete sua convivência 

cultural, a medida que, ao se relacionar com a arte, o indivíduo 

internaliza e externaliza conhecimentos do seu mundo.  
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Nesse sentido, a incorporação de práticas educativas lúdicas e artísticas no 

processo educativo de conscientização ambiental pode contribuir para aproximar o 

professor e alunos e propiciar uma educação em valores. 

 

A artista Ana Mae Barbosa, em entrevista fornecida para Simão de Miranda define 

arte/educação como: [...] é todo e qualquer trabalho consciente para desenvolver a relação 

de públicos (crianças, comunidades, terceira idade, etc) com arte. E continua dizendo que: 

[...] arte é cognição, para a qual colaboram os afetos e os sentidos. Site 

www.simaomiranda.com.br 

 

Recomenda-se, portanto, integrar as novas tecnologias, lúdicas e a linguagem 

audiovisual, como o desenho animado e os textuais com as histórias em quadrinhos, na 

educação ambiental, como parte importante do processo de educar e aprender. 

                                 

Quando se utiliza o desenho animado, abre-se um mundo de possibilidades e 

informações, que se bem trabalhadas no sentido de promover educação e conscientização 

ambiental, podem ser extremamente úteis para esse fim, pois possibilita a reflexão sobre 

comportamentos que  adquirimos durante a vida e que devem ser mudados para melhoria 

da qualidade de vida. A animação não pode ser considerada como apenas uma ação 

isolada, mais como um recurso audiovisual complementar de aprendizagem. 

 

Pela proposta, - sempre é bom repetir - pode-se notar que, para preparar cidadãos 

conscientes das questões ambientais, é necessário que ocorram transformações nos 

hábitos dos indivíduos. Essas transformações passam obrigatoriamente pela escola, 

sendo por conseguinte, de grande importância subsidiar o professor e seus alunos, com 

material didático em condições de auxiliar a aquisição de valores éticos e a mudança de 

atitude em favor de ações que possam minimizar os impactos negativos dos resíduos 

sólidos no meio ambiente. 
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Sendo assim, acreditamos que o cinema de animação é um dos caminhos 

adequados que devem ser trilhados na abordagem de temas complexos, como é o caso 

da reciclagem dos resíduos sólidos na educação formal e não formal. 
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1.3. OS QUADRINHOS NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

Nesse estudo também foi considerado  como objetivo, investigar a importância das 

histórias quadrinhos na conscientização ambiental dos indivíduos, e no desenvolvimento 

crítico dos alunos, motivo pelo qual procurou-se resumidamente contextualizar o cenário 

das histórias em quadrinhos no universo escolar. Para tal contamos com a colaboração da 

Profa. Regina Célia Amaro Giora na redação do texto transcrito a seguir: 

  

As Histórias em Quadrinhos (HQs), constituem-se numa narrativa que se 

desenrola numa sequência dinâmica de situações, usando o desenho (ícone), inserido, 

geralmente, em enquadramento (vinhetas). O desenho da imagem é o elemento básico 

dos quadrinhos. A linguagem verbal, quando utilizada, é coloquial, em geral inserida dentro 

de balões, tornando a narrativa muito próxima do universo semântico do leitor. Os 

personagens dos quadrinhos têm características físicas e psicológicas bem definidas, 

habitam, em geral o universo da ficção, e desempenham papéis específicos nas diferentes 

situações nas quais se encontram. 

 

 Existem várias modalidades de quadrinhos. As mais comuns são: a charge, o 

cartum, a tirinha e a história em quadrinhos. Todas essas modalidades  compreendem, 

além dos signos verbais (facultativo), imagens, disposição gráfica na página, cores, figuras 

geométricas e outros elementos integradores. 

 

A tirinha, em geral é uma narrativa  curta e aparece frequentemente nos jornais e 

revistas.  A charge, - vocábulo francês que, em português quer dizer carga -,  é um estilo 

de ilustração que tem por finalidade satirizar, por meio de uma caricatura, algum 

acontecimento atual com uma ou mais personagens envolvidas. A charge, ou seja, a 

“carga” sobre a figura de alguém, exagera os traços do caráter de alguém ou de algo para 

torná-lo burlesco. O cartum é um desenho humorístico, acompanhado ou não de legenda, 

de caráter extremamente crítico, retratando de forma bastante sintetizada algo que envolve 

o dia a dia de uma sociedade. A revista em quadrinhos, como é chamada no Brasil, ou 
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comic book como é conhecida nos Estados Unidos, é o formato comumente usado para a 

publicação de histórias de vários gêneros. Contemporaneamente, tem-se observado a 

adaptação dos quadrinhos na forma eletrônica. 

 

São inúmeras editoras que publicam sistematicamente HQs. Cerca de 84,1% das 

revistas de HQs têm conteúdo importado de outras países, principalmente dos Estados 

Unidos e do Japão. Os restantes 15,9% das HQs nacionais são dirigidos ao público 

infantil. Maurício de Souza publica oito revistas  mensais e duas bimestrais, e suas vendas 

continuam crescendo. Sendo que a maioria das revistas são vendidas em bancas. As HQs 

de super-heróis são as que mais têm títulos no Brasil. 

 

Os Quadrinhos e a Indústria Cultural 

 

As HQs, tal como conhecemos atualmente, inserem-se no universo dos meios de 

comunicação de massa e desempenham um papel muito importante na formação da 

consciência dos seus fruidores. Ao lado de outras importantes mídias como a televisão, 

cinema, radio, internet, são verdadeiras escolas paralelas.  

 

As representações gráficas estão presentes na história da humanidade desde 

tempos imemoriais. O homem das cavernas já se utilizava da imagem para se expressar e 

comunicar. Observa-se que crianças muito pequenas também utilizam de desenhos ou 

meros rabiscos com tal finalidade. Com o advento da alfabeto fonético, a imagem passou 

para o segundo plano, mas, na contemporaneidade, a imagem volta a ocupar um lugar 

muito privilegiado.  

 

Não existe concordância quanto à origem dos quadrinhos. Pode ter sido na 

Europa, nos Estados Unidos ou no Japão. Na versão americana,  apareceram  no século 

XIX, e não tiveram como público-alvo a criança, e, sim, o adulto. Como meio de 

comunicação de massa, entretanto, não há dúvida que teve início com a industrialização, 

em meados do século XIX. Na década de 30 do século XX ocorreu a explosão dos 
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quadrinhos nos EUA, que conseguiram  exportar grandes séries para todas as partes do 

mundo. Essa explosão foi acompanhada pela solidificação de outros dois importantes 

meios de comunicação de massa: o  cinema e a fotografia. Nesse país foram os jornais 

que mais condições deram aos quadrinhos para florescerem, enquanto que na Europa, 

foram as revistas que  difundiram as HQs.  

 

Linguagem dos HQs: Aspectos Semióticos, Psicológicos e Pedagógicos  

 

As HQs podem ser vistas como leitura dinâmica para crianças que, muitas vezes, 

aprendem a ler através delas, configurando-se numa forma rápida e sintética da 

apreensão dos significados sócio-historicamente construídos.  

 

Para atingir a finalidade básica, que é a rapidez de compreensão, as HQs lançam 

mão de símbolos, onomatopeias, códigos especiais, elementos pictóricos que lhes 

garantem  universalidade de sentido.   

 

As HQs, com já foi dito anteriormente, caracterizam-se por uma série de elementos 

gráficos que lhes são próprios. Esses elementos pertencem a dois códigos de signos: a 

imagem (ícone) e a escrita (palavra). Nos quadrinhos, a forma de tornar presentes as 

ações, as pessoas e os objetos ocorre através do próprio desenho que as representa e 

não simplesmente através da sugestão simbólica das palavras. 

 

A união imagem-palavra cria um novo ritmo narrativo e uma cadeia mais dinâmica. 

As HQs oferecem ilustrações que apresentam e representam as coisas e os objetos 

concretamente, oferecendo condições para uma progressiva abstração infantil. Não raro, a 

educação das crianças tem chegado a esquecer o caráter simbólico das palavras, 

deixando de se ligar a um conteúdo perceptivo – base essencial de todo o edifício verbal. 

Nesse sentido, as HQs suprem tais deficiências, pois partem de situações concretas 

reveladas pelo desenho, estruturando as configurações mentais. O discurso expresso ou 

pensado pelos personagens das HQs é colocado dentro de uma “nuvenzinha” ou “balão” 
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(ectoplasma), ligando-se aos personagens de diferentes formas, entre as quais, uma série 

de bolinhas (discurso), pensado ou terminando em uma lâmina (expresso). As emoções 

são representadas pelo modo como os balões são propostos.  

 

Na gramática do enquadramento, os fatores semânticos articulam-se em uma série 

de relações entre pensamento e imagem. Geralmente a palavra exprime uma atitude que o 

desenho não consegue representar. Interessante observar que nos mangás, uma mesma 

ação pode desenrolar-se em vários enquadramentos, enquanto que nas HQs ocidentais, 

pode ocupar apenas um quadrinho. Ao contrário do cinema, - que tem uma série de 

enquadramentos imóveis, devendo resultar em fluxo contínuo -, nas HQs a quebra 

provocada entre um enquadramento e outro é completada pelo leitor. Sua imaginação, 

consequentemente, é ativada a fim de criar um enquadramento que una os propostos pelo 

autor. Portanto, ao contrário de levar o leitor à  preguiça mental, como sugerem alguns 

pesquisadores,  leva, sim, a uma atitude mental mais dinâmica. 

 

A linguagem dos quadrinhos se volta para a apreensão direta  do sentido da visão. 

A letra maiúscula não tem função gramatical  e as cores são abundantes na impressão. As 

cores são elementos importantes na comunicação visual e, portanto, nas HQs. Nos 

quadrinhos, grande parte das informações é transmitida pelo uso de cores. A cor é um 

elemento essencial na composição dos quadrinhos. Mesmo nas histórias em preto e 

branco, não se trata apenas de um recurso estilístico. Os desenhistas americanos 

perceberam isso e passaram a não restringir o uso de cores apenas ao cenário. Elas 

tiveram a capacidade de simbolizar determinados elementos, principalmente nos 

quadrinhos norte-americanos, passando a simbolizar personagens na mente do leitor.  O 

Incrível Hulk é verde; o Lanterna Verde também. O Capitão América tem o uniforme com 

as cores da bandeira norte-americana. Os Smurfs são conhecidos por serem todos azuis. 

Maurício de Souza também utilizou as cores para criar a identidade de seus personagens. 

Uma menina forte como a Mônica só poderia usar um vestido vermelho.  
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As HQs, enquanto comunicação de massa, podem ser um instrumento 

didático/pedagógico poderoso na veiculação de ideologias, no reforço de valores éticos e 

estéticos prezados pela sociedade. 

 

A formação da consciência, ou seja, na forma do pensamento, da intuição, da 

sensação e do sentimento, é fortemente influenciada pelas mídias. É por meio de 

diferentes linguagens que todas as funções superiores se desenvolvem; e por meio delas, 

também a consciência pode ser materializada. Na linguagem das HQs, os significados 

simplificados já vêem prontos e são facilmente identificáveis e assimilados, pois, em geral,  

dois códigos se reforçam: imagem e palavra. Toda mídia que envolve imagem e signos 

verbais tem forte impacto sobre todas as funções da consciência. 

 

É por meio da linguagem enquanto produto social, exercendo sua função de 

mediadora entre o indivíduo e o mundo, que vai ser possível a elaboração de 

representações sociais. É através da linguagem que descrevemos, acreditamos, 

explicamos nossa realidade e agimos de acordo com o nosso grupo social. A linguagem, 

enquanto produto de uma coletividade, reproduz, através dos significados das palavras 

articulados em frases, os conhecimentos falsos ou verdadeiros e os valores associados às 

práticas sociais que se cristalizaram; ou seja, produto das relações que se desenvolveram, 

a partir do trabalho produtivo para a sobrevivência do grupo social. Da mesma forma a 

imagem é um ato de sentir.  

 

As HQs, tanto quanto os demais meios de comunicaçao de massa, utilizam-se de 

vários recursos de persuasão na imposição de padrões e comportamentos, veiculados 

como normais; servem para reforçar sutilmente, e de modo bastante informal, os valores 

incutidos na criança desde tenra idade, inicialmente pela família e, posteriormente, pela 

escola e outras instituições às quais a criança estará exposta. 

 

 Até os anos 60 do século XX, HQs não eram assunto que devesse entrar na 

academia. Foi depois desse período que começaram  a aparecer os primeiros trabalhos 
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acadêmicos e as HQs passaram a ser percebidas como um importante fenômeno a ser 

estudado em diversos campos do conhecimento, em especial na Pedagogia, na 

Psicologia, Comunicação, História, Filosofia e Sociologia.  

 

A História em Quadrinhos está entre os principais meios de comunicação de 

massa (MCM) da atualidade. Sua principal importância, para a psicologia social  reside no 

fato de se constituírem em linguagem exercerem  forte  influência na   formação da 

consciência  e da identidade, principalmente de crianças e jovens que estão em pleno 

desenvolvimento de suas funções cognitivas,  afetivas e sociais. 

 

Segundo Vergueiro (2008), várias razões justificam a utilização dos quadrinhos em 

sala de aula. Destaquemos algumas mencionadas pelo autor:  1-não há rejeição dss HQs 

quando introduzidas na escola, pois fora dessa,  já fazem parte do cotidiano do aluno que 

se  sente motivado com a leitura; 2- a junção da palavra com a imagem tornam o processo 

ensino/aprendizagem mais eficiente e eficaz, ou seja, o conteúdo transmitido e a forma 

como é transmitido têm mais sentido para o aluno; 3- o fato de abarcar diferentes gêneros, 

as HQs  propiciam ao professor a oportunidade de desenvolver conteúdos de diferentes 

disciplinas; 4- as HQs levam o aluno a aprender a expressar suas ideias, sentimentos e 

sensações graficamente, ou seja através do desenho; 5- As HQs familiarizam a criança 

principalmente com a leitura, além de enriquecer seu vocabulário. 

 

Giora, R. (1988) acrescenta:   

 

A lógica exigida na elaboração e na fruição das HQs não se prende 

à razão, mas ao sentimento; A imaginação criadora é ativada, de tal 

forma que o aluno elabora conteúdos que ultrapassam os 

especificados no tema proposto; O tempo despendido nas 

atividades que envolvem HQs é caracterizado pelo aprender com 

prazer, aprender “brincando”.  
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Quando o aluno é levado a desenhar, ele pode expressar-se através da lógica do 

sentimento, que difere daquela utilizada na lógica da razão, tendo em vista que as 

imagens expressam melhor os sentimentos e os pensamentos que as palavras. 

 

A HQ é uma linguagem que expressa o consciente e o inconsciente. Os heróis dos 

quadrinhos “falam” ao inconsciente coletivo., pois representam aspirações coletivas e 

universais. 

 

Como já foi citado, as histórias em quadrinhos podem ser utilizadas em quaisquer 

áreas do conhecimento e quaisquer níveis de escolaridade, levando sempre em conta a 

etapa de desenvolvimento na qual o aluno se encontra, sendo que o emprego das 

Histórias em Quadrinhos na educação formal no Brasil, já é reconhecida pela Lei de 

Diretrizes e Bases e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e possuem uma linguagem 

visual muito rica.  

 

Face as considerações até aqui apresentadas, destacam-se os pressuposto e os 

objetivos que nortearam a presente pesquisa. 
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2. OBJETIVOS 

 

Os objetivos do presente estudo foram estabelecidos com base em dois 

pressupostos: o primeiro é o (re)conhecimento de que a questão dos resíduos sólidos 

recicláveis tem potencial educativo para desenvolver atividades artístico-culturais em moldes 

interdisciplinares que estimulem a sensibilização ambiental e cidadã de alunos e comunidade 

em geral; O segundo é que o tema pode também integrar professores e alunos no contexto de 

uma metodologia que privilegia a arte da animação, a educação ambiental e o respeito ao 

meio ambiente.  

 

Assim, pois, os seguintes objetivos: 

 

• Desenvolver e produzir um filme de desenho animado educativo de curta 

metragem sobre a reciclagem de resíduos sólidos destinado a propiciar 

reflexões e subsidiar a atuação do professor na valorização do conceito de 

educar com sensibilidade por meio do lúdico, sem perder de vista a formação 

dos jovens para o trabalho e para o exercício da cidadania. 

 

• Proporcionar aos alunos e professores participantes do projeto, vivências de 

ensino e aprendizagem em arte-educação – design, desenho, animação  e 

educação ambiental –,  de modo a contribuir para a aquisição de valores e 

mudança de atitudes frente às possibilidades de aproveitar os resíduos  sólidos 

recicláveis. 

 

• Investigar as possibilidades de utilizar os personagens e bonecos construídos 

de materiais reciclados, produzidos pelo grupo de pesquisa, para a elaboração 

de Histórias em Quadrinhos (HQ) em futuro próximo, e com elas contribuir no 

processo de sensibilização ambiental de crianças, jovens e comunidades em 

geral.  
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• Promover os princípios de sustentabilidade do desenvolvimento socioeconômico 

utilizando o material desenvolvido no Projeto Design Possível, onde participaram 

ONGs da periferia da Cidade de São Paulo. 
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3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Pelas características deste trabalho, trilhou-se o caminho metodológico da 

pesquisa qualitativa, mediante o estudo de caso, com ênfase na pesquisa-ação devido ao 

caráter participativo, colaborativo e intervencionista do estudo em grupo. 

 

A esse respeito, Chizzotti (2003, p. 102) ensina: “A abordagem qualitativa parte do 

fundamento de que há uma relação dinâmica entre o real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vinculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito”. 

 

Ainda segundo Chizzotti, todas as pessoas que participam da pesquisa são 

reconhecidas como sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem práticas adequadas 

para intervir nos problemas que identificam, sendo capazes de superar obstáculos por 

meio de consensos e negociações reais (CHIZZOTTI, 2003). 

 

A pesquisa-ação é um modo de experimentação real, na qual os participantes 

intervém, e todos têm um papel ativo, procurando aumentar o seu conhecimento e o dos 

outros. 

 

De acordo com Thiollent: 

 

“A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica 

que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação 

ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativas da situação ou de 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo” 

(THIOLLENT, 2000, p.14). 
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O ponto de vista de Garrido destaca: 

 

O ensino torna-se pesquisa, pesquisa na ação. Neste contexto, o 

papel do professor ganha expressão. O professor torna-se parceiro 

necessário do pesquisador, tanto na implementação de projetos de 

inovação curricular, como no desenvolvimento de programas de 

pesquisa sobre ensino e aprendizagem (GARRIDO, 2000, p. 1). 

 

O estudo foi efetuado nas dependências da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, localizada no bairro de Higienópolis na cidade de São Paulo, mediante o 

desenvolvimento de diversas atividades artísticas e de Educação Ambiental, ao longo de 

12 meses (de fevereiro de 2010 à fevereiro de 2011). 

 

A pesquisa contou com a participação de 4 (quatro) alunos bolsistas do Curso de 

Desenho Industrial (Design) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, que já haviam participado do projeto realizado em 2006, a saber:  

André Felipe Ynouye, Julio Beckhauser, Maria Luiza Salvador de Souza  e Mayra Aoki 

Aniya. Contribuíram também no presente estudo como voluntária a fotógrafa Flávia Maria 

Gonçalves Lobo do Curso de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura 

(EAHC) do Centro de Comunicação e Letras (CCL). 

 

Os docentes da Universidade Presbiteriana Mackenzie que participaram no estudo 

estão relacionados a seguir: 
 

Profa. Dra. Petra Sanchez Sanchez e Prof. Dra. Eliana Zaroni Lindenberg Silva 

(lideres do projeto). Prof. Ms Carlos Fonseca Vicente; Prof. Ms. Henny Aguiar Bizarro Rosa 

Favaro; Prof. Ms. Arthur de Toledo Verga; Prof. Ms. Ivo Eduardo Roman Pons; Prof. Ms 

José Estevão Favaro; Prof. Ms Ismael de Lima Junior; Prof. Dr. Norberto Stori; Profa. Dra. 

Regina Célia Faria Amaro Giora;  Prof. Jonas Nogueira Júnior e Paulo Costa 
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Procurou-se promover a participação efetiva dos alunos e professores do Grupo de 

Pesquisa “Interdisciplinaridade da Educação Ambiental” CNPq / Mackenzie, através de 

experiências vivenciadas por meio de linguagens artísticas que foram empregadas. Como 

parte da pesquisa, foi realizado um estudo com os bonecos articulados, e utilizou-se 

metodologias próprias da área de arte/educação (design, desenho, animação). 

 

Foram realizadas práticas pedagógicas em laboratórios da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie a partir do contato direto do aluno com materiais reciclados. 

Nessa oportunidade, foram propostas as análises do material e as prováveis hipóteses 

para o reaproveitamento e a confecção dos personagens a serem utilizados no filme de 

animação. Essa prática exercita novas formas de olhar, o que proporciona a aquisição de um 

outro modo de conhecer, desencadeando uma reflexão em nível plástico sobre as diversas  

possibilidades de criar produtos. Ao configurar em partes os elementos de um objeto, foram 

cortados e dobrados, de modo a combinar arranjos em sequências numa nova organização 

na forma usualmente concebida.  

 

 Essa vivência experimental com a remodelagem da forma exercita o aluno na análise 

da plástica, da harmonia, do equilíbrio, geridas pela primazia de certas articulações sobre 

outras. O aluno passa a decompor a forma padrão por corte e dobras, ou remodelando a 

forma - conforme as características do material - em que os elementos são reconfigurados, 

captando particularidades intrínsecas dessas novas hipóteses de composição.  

 

Um horizonte de possibilidades abre-se nessas investidas sobre a morfologia do 

objeto e cria uma familiaridade com os seus meios de produção. À medida que o aluno passa 

a fazer essas reflexões, pelo fato de construir, inventar, organizar e estruturar com os 

elementos que tem em mãos, são apreendidas novas ações, diferentes operações, outras 

interiorizações antes insuspeitadas por ele. 
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Com essa dinâmica, a mente organiza, classifica e ordena, transpondo qualquer 

formulação de um conceito, por analogias com um ou vários sistemas; responde as 

semelhanças apreendidas aos conhecimentos anteriores; cria novos referenciais de 

linguagem ou completa-os por imagens, por sentimentos suscitados pelo princípio de 

compleição e na heterogeneidade de extensões corporais, verbais e espaciais. Então, é 

preciso dar ao aluno a consciência dessas extensões. Nessa perspectiva, 

contextualizações se formam, movendo a percepção do indivíduo, a prática de uma 

vivência diferenciada e de cunho estético, na exploração da criatividade, na 

flexibilidade de mensagens interdisciplinares dos conteúdos curriculares. 

        

 O estudo e todas as atividades práticas desenvolvidas para a produção do 

desenho animado “Nem tudo que está no lixo é lixo”, foi executada nas dependências dos 

laboratórios do Curso de Desenho Industrial da FAU, e do Curso de Publicidade e 

Propaganda do Centro de Comunicação e Letras (CCL) e do Laboratório do Centro de 

Rádio e Televisão (CRT) da Universidade Presbiteriana Mackenzie . 

 

O estudo foi desenvolvido em seis etapas distintas, assim resumidas:  

 

Primeira etapa: Pré-Produção  

 

A pré-produção foi um processo em que a pesquisa e o planejamento se tornaram 

fundamentais para que a produção fosse bem sucedida. Foi subdividida em:  

 

• Levantamento bibliográfico e coleta de materiais.  

 

• Apresentação do projeto de pesquisa ao grupo de pesquisa. 

 
• Reuniões com os membros participantes da pesquisa para o planejamento das 

diversas atividades. 
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• Oficinas de leitura sobre arte-educação, meio ambiente, design e resíduos 

sólidos recicláveis. 

 
 

Segunda etapa:  

 

• Laboratório de criação de desenhos e roteiro. 

 

• Laboratório de criação de roteiro: foi definido o roteiro a ser seguido para a 

produção do curta metragem stop motion de desenho animado que aborda a 

história coleta seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos, baseado na 

construção do enredo e no acerto dos personagens que fizeram parte do 

projeto.  

  

 

Terceira etapa: Produção do Filme de Animação Stop Motion “Nem tudo que 

está no lixo é lixo” 

 

• Composição cenográfica: a composição do cenário foi feita para o filme de 

animação em stop-motion, semelhante ao do cinema. Confecção do espaço 

cênico para ambientação e execução da filmagem (estudo de cor, maquetes, 

relações de figura e fundo, tratamento de superfícies, modelagem de planos, 

estudos de luminoteca, sombra e luz, efeitos especiais de elementos 

projetivos e objetos cenográficos). 

 

• Laboratório de filmagem: com o roteiro pronto, com os personagens e os 

cenários definidos e montados, foram iniciadas as atividades de filmagem em 

estúdio, utilizando os recursos da técnica do stop-motion, com equipamentos 
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adequados, para a realização da sequência programada: pré-estudos 

experimentais de foto montagem, ensaios de ações (acting) - enquadramento 

de cena e sequência das articulações dos bonecos programadas para cada 

ação e movimento - leitura de frames para melhor sincronismo com os 

movimentos e desenvolvimento da história dos personagens.  

 

Quarta etapa: Pós-Produção 

 

Essa etapa envolveu várias atividades, descritas resumidamente a seguir, tendo 

em vista que serão mais detalhadas no estudo: 

 

• Laboratório de Composição Digital - Edição do filme e finalização do desenho 

animado, na sequência:   

 

• Edição - Seleção e montagem das cenas escolhidas para a conclusão da 

filmagem; inserção de efeitos especiais com limpeza das imagens na 

sequência cinematográfica. 

 

• Sonoplastia - Pesquisa de ruídos e aplicação nas sequências da montagem, 

efeitos acústicos e experimentais de áudio. 

 

• Sonorização - Ambientação e adequação da trilha musical na sequência da 

história e vozes dos personagens. 

 

• Efeitos de limpeza de imagem - Programas específicos de computação 

gráfica: Fotoshop e Final Cut.  Adequação digital da programação da imagem 

e montagem sequenciada.  
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• Diagramação e Programação Visual - composição tipográfica e inclusão dos 

créditos do trabalho. 

 

Quinta etapa: Avaliações, Reflexões e Cometários 

 

Foram realizadas avaliações e reflexões sobre as ações e as experiências vivenciadas 

pelos professores e alunos participantes. 

 

 

Sexta etapa: Planejamento de Futuros Estudos  

 

Identificar e planejar futuros projetos do grupo de pesquisa e avaliar a pertinência da 

elaboração de histórias em quadrinhos sobre a mesma temática utilizando-se os mesmos 

personagens construídos no presente estudo, bem como propor parcerias futuras com 

outras instituições de ensino formal e não formal e ONGs, visando auxiliar os docentes e 

educadores no desenvolvimento de conteúdos ambientais por meio de recursos didáticos 

lúdicos, que contribuam para uma cooperação solidária e ética.   
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4. O CONTEXTO DA PESQUISA: DA TEORIA A AÇÃO 

 

Este item apresenta a narrativa da experiência vivenciada pelos participantes do 

projeto, contemplando todas as etapas do desenvolvimento da pesquisa, inclusive com a 

apresentação do fazer artístico até o filme de desenho animado produzido. 

 

Conforme descrito anteriormente, a idéia do projeto de pesquisa surgiu devido à 

importância e o ao potencial educativo do tema reciclagem de resíduos sólidos no contexto 

de uma metodologia interdisciplinar. A ideia envolve arte-educação – design, desenho, 

animação -, educação ambiental e resíduos recicláveis com o propósito de despertar e 

fortalecer a sensibilização ambiental e cidadã de professores e alunos de diferentes áreas. 

Do mesmo modo, teve o propósito de oferecer possibilidade de desenvolver atividades 

artísticas e educativas a partir de matérias recicláveis e reutilizáveis, bem como criar 

situações e desenvolver experiências em grupo, visando estimular atitudes e ações de 

proteção do meio ambiente e ampliar por meio do lúdico a inserção das questões 

ambientais na universidade. 

 

Entendendo que o professor necessita estar preparado para abordar as questões 

socioambientais, tendo em vista construir uma visão geral alicerçada na 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Entretanto, introduzir a arte relacionada com a 

questão ambiental no ensino formal ainda é um desafio, pois necessita de docentes 

preparados e responsáveis para assessorar e acompanhar as ações da escola. 

 

Tabanez, e colaboradores referindo-se ao projeto “Metodologia de Cursos de 

Educação Ambiental frente aos Parâmetros Curriculares Nacionais nos Vales do Paraíba e 

do Riberia – SP”, desenvolvido por profissionais do Instituto Florestal e da Fundação 

Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, comentam que:  

 

[..] a inserção de trabalhos com projetos na prática pedagógica dos 

professores, o trabalho coletivo, a troca de experiências e a parceria 
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foram estratégias importantes para viabilizar a incorporação da 

dimensão interdisciplinar nas várias atividades e intervenções 

realizadas durante o desenvolvimento dos trabalhos e contribuíram 

para o enriquecimento profissional dos participantes (TABANEZ, 

M.F. et al, 2009). 

 

Adquirir múltiplos conhecimentos no decorrer da vida é uma espécie de  

interdisciplinaridade como uma exigência inata do espírito humano, fruto de um cérebro 

“polivalente”, não é, todavia, uma facilidade que dispensa esforço. Isso sugere o exercício 

de ousadia e a releitura de nossas práticas educativas, principalmente nos dias de hoje 

quando se trata de questões ambientais (COIMBRA, 2000). 

 

Nessa perspectiva, pretendemos que a Universidade forme indivíduos ousados e 

com capacidade de intervir na realidade para modificá-la. Dessa maneira, teremos de 

estimular o exercício da cidadania, motivar e sensibilizar os alunos a valorizarem as 

diversas formas de conhecimentos os quais vão induzi-los a serem cidadãos, conscientes 

de suas responsabilidades com o meio ambiente. 

 

A questão da capacitação do grupo de alunos foi considerada fundamental, e 

ocorreu inicialmente durante o desenvolvimento do estudo realizado em 2006 e continuou 

em 2010, em momentos distintos, porém complementares. No presente estudo, o 

processo educativo aplicado não seguiu os métodos tradicionais em que apenas se 

repassam conhecimentos sobre as técnicas de desenho e design, tecnologias de coleta e 

disposição final dos resíduos sólidos; adotou-se uma postura mais abrangente. 

 

Com efeito, a questão dos resíduos recicláveis foi trabalhada de forma a propiciar 

experiências de arte e cidadania aos componentes do grupo. Para tanto, focalizou a 

questão ambiental de modo a fomentar a reutilização ou reciclagem de resíduos sólidos e 

os novos produtos que podem ser fabricados e desenvolvidos com materiais recicláveis, 

estimulando também a prática do desenvolvimento econômico e social. 
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Especificadamente, com relação à Universidade Presbiteriana Mackenzie, pode-se 

dizer que faz parte das suas diretrizes conscientizar os universitários, adolescentes e 

crianças sobre a necessidade de preservar o meio ambiente e a qualidade de vida; são 

assuntos abordados em muitas ocasiões, em várias disciplinas e eventos. Todavia, 

sensibilizá-los e motivá-los a fazerem algo concreto a favor do meio ambiente, tornou-se 

um dos objetivos da pesquisa. 

Página 62 de 118 



   
   A Linguagem da Animação como Contribuição para o Exercício da Cidadania e Sensibilização Ambiental 

4.1 ATIVIDADES ARTÍSTICAS E AÇÕES EDUCACIONAIS DESENVOLVIDAS 

 

Reuniões e Elaboração do Roteiro para o Filme de Animação 

 

Antes de iniciar as atividades práticas nos laboratórios, oficinas e clínicas 

experimentais, foram realizadas várias reuniões, previamente programadas para a 

discussão da dinâmica dos trabalhos elaboração do roteiro, dos desenhos e 

procedimentos relativos aos materiais e definição dos personagens para a produção do 

filme de desenho animado. 

   

Durante as reuniões e discussões, foi possível perceber que os membros do grupo 

de pesquisa tinham bom conhecimento sobre as questões ambientais e, especialmente, 

sobre reciclagem e reaproveitamento, tento em vista que tinham já participado de 

workshops e conferências que foram realizadas no Projeto MackPesquisa desenvolvido na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie no ano de 2006 conforme citado. 

 

Os alunos foram orientados pelas lideres do projeto e docentes que coordenaram 

as várias atividades , onde encontrar as referências atualizadas e sobre a melhor forma de 

partilhar suas experiências, conhecimentos, idéias e nos trabalhos em grupo e nos 

trabalhos individuais. 

 

Aprender a conhecer, ensina Delors (2003, pag. 91), é adquirir os instrumentos da 

compreensão dominar os próprios instrumentos do conhecimento, compreender o mundo 

que nos rodeia. Diz ele: “Apesar dos estudos sem utilidade imediata estarem 

desaparecendo, tal à importância dada atualmente aos saberes utilitários, a tendência para 

prolongar a escolaridade e o tempo livre deveria levar os adultos a apreciar cada vez mais, 

as alegrias do conhecimento e da pesquisa individual”. 
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Construir uma aproximação entre várias áreas do conhecimento, propicia uma boa 

interação entre as mesmas e os participantes, viabilizando a apropriação de 

conhecimentos na relação do aprender a conhecer e aprender a fazer por meio do 

aprender a aprender.  

 

O roteiro foi desenvolvido e realizado de forma estruturada em sequências, a partir 

de acontecimentos que contariam a história de maneira que pudesse ser entendida. 

Inicialmente ocorreu uma etapa com exercícios de idéias para se construir uma história, de 

acordo com a proposta do projeto de pesquisa e o local onde a história se passaria. 

 

Foi estipulado as principais etapas de produção, tais como número de 

personagens que fariam parte da história, suas personalidades, cenários a serem 

construídos e a aprovação das vozes dos personagens. 

 

O roteiro direcionou a sequência de uma história que promove a aprendizagem de 

conteúdos sobre a reciclagem de resíduos sólidos uteis, e seu reaproveitamento para a 

fabricação de novos produtos, bem como procurando sensibilizar o espectador para uma 

nova mentalidade que favoreça a destinação correta dos resíduos para evitar a ocorrência 

de doenças e induzam a hábitos saudáveis. Com o roteiro pronto, o story board serviu 

como planejamento da execução da filmagem. 

 

A seguir, descreve-se o roteiro do filme (sequencia) e os diálogos definitivos da 

animação stop motion: 
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ROTEIRO do filme de ANIMAÇÃO 
 

“Nem tudo que está no lixo é lixo” 
 
 
CENA 1 
Introdução 
  
O personagem Licxi, se apresenta em cenário neutro (a ser criado) e fala que essa historia 
será sobre a reciclagem de lixo. 
 
 
LICXI: Olá pessoas! (hesitante) Tem alguém aí ?!? 
 

Vocês sabiam que NEM TUDO QUE ESTÁ NO LIXO É LIXO? (enfático e em close 
até meio distorcido de tão perto) 
 
Eu mesminho fui uma dessas coisas, quer ver ? 
(Relacionar os materiais de que ele é feito) 
 
É rapaziada...tem coisa que tá no lixo que dá pra reciclar. 
 
Vocês sabem o que é isso, não sabem ? 
 
Vem comigo (que) eu vou mostrar pra vocês. 

 
Efeito de fusão  
 
CENA 2 (AMBIENTE EXTERNO) 
 
Cenário: cidade grande com estação de reciclagem de lixo ao fundo. 
 
Ação: câmera panorâmica pela cidade num bairro onde funciona uma estação de 
reciclagem de lixo. Na calçada, Licxi esta caminhando. 
  
Áudio: Som de cidade, pássaros e trilha sonora SONS URBANOS, 
PREFERENCIALMENTE CONTENDO O DO CAMINHO DE LIXO 
 
Corte seco 
 
Plano de conjunto (Lixci na calçada com sacos de lixo) 
 
Ação: materiais que não são lixo no meio do lixo, dizendo: 
 
SOCORRO !! SOCORRO !!!  
 (várias vozes diferentes ao mesmo tempo ao longe) 
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 Cl 1: Socorro! Me tira daqui!! Eu não sou lixo não, ÔH !!! 
 
 Cl 2: quero sair daqui! Me tirem desse lixo fedido, por favor !  
       Por amor de Santa Sucata !!! 
 Cl 3: SOCORRO!!! Eu vou morrêêêêêêê ! 
  

Cl 4: Salvem-me! Quero ir para a RECICLAGEM AGORA ! 
 
 
 
Ação: LIcxi curioso se aproxima de um dos sacos de lixo, olhando para dentro do saco 
percebe que muitos materiais que estavam lá dentro pedindo socorro. 
 
Corte seco  
 
Plano de close (dentro do saco de lixo )  
No caminho, Pete encontra Lixci (alguns sacos devem estar abertos com o lixo exposto) 
 
PETE: 

O que está acontecendo, Licxi?? Que gritaria é essa? O que você está fazendo pra 
eles ?? 

 
LICXI:  

Não estou fazendo nada. Mas, quero fazer. Vem, Pete, faça alguma, me ajuda ! 
Precisamos tirá-los daqui.  

 
PETE: 

Claro amigo, é pra já ! Vamos tirá-los daí agora. 
E ... o que vamos fazer com eles, Licxi ?  
 (juntos retiram as coisas do lixo do saco) 
 

Áudio: Três segundos se sons de plástico, latas, vidros, papel, lixo misturado... 
 

LICXI:  
Vamos levá-los urgente para a Estação da Reciclagem. 

 
PETE: 

Boa idéia, amigo !!! Mas, Qual estação de reciclagem ? São tantas na cidade ! 
 
LICXI:  

Aquela que se chama... como é mesmo... Ah lembrei: 
Estação “007  - DE NOVO OUTRA VEZ” 

 
 
Corte seco  
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Plano de conjunto (Lixci & Pete na calçada com sacos de lixo) 
 
Ação: Pete imediatamente pega os materiais dentro do saco, ajudando assim Lixci,  
levando-os para a estação de reciclagem. 
 
Cena da ESTAÇÃO, apresentando a fachada como o nome... 
 
TEMPOS DEPOIS... 
 
Áudio: Efeito de passagem de tempo 

 
 

CENA 3 (AMBIENTE EXTERNO) 
 
Plano geral: (Lixci & Pete na cidade, à beira de um rio) 
 
Ação: Pete e Lixci, descansando à beira de um rio 
 
Áudio: Sons de rio, ambiente  bucólico... 

 
 
LICXI:  

Pete, você está dormindo?!  
 
PETE: 

 (sonolento espreguiçando) 
Não, Licxi, só sonhando acordado com aquela...  

 
LICXI:  

(interrompendo) 
 

Veja só isso, Pete. Que horror. 
Não entendo como as pessoas podem jogar as coisas que não querem mais no rio. 
Que mania péssima. 

 
PETE: 

Isso é que é Poluição !! (indignado) 
Devíamos jogá-las no rio também.  

 
LICXI:  

Eles já se jogam para nadar, bobão ! Tenho pena é dos peixes que morrem com 
tanta sujeira... 

 
PETE: 

Hei, Licxi! E se a gente jogasse uma rede para pegar as coisas que estão no rio !?  
Muitas delas também poderiam ser recicladas !  
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Corte seco  
 
Plano geral: (rio com materiais recicláveis boiando e peixes morrendo) Áudio: sons de rio 
 
PETE: (Voz do Pete em off, pensamento) 

Olha aquela lata ! Aquele vidro ! Quanto plástico ! Todos esses materiais poderiam 
ser processados e se tornar úteis, servindo para fazer outros produtos! Novinhos ! 
 
Sugestão de imagens: apresentar alguns elementos que estariam no rio e relacioná-

los com novos produtos em que eles poderiam transformar-se. 
 

LICXI:  
Veja, Pete, o Kito !!!  

 
PETE: 

O que será que ele está fazendo aqui !?!? 
 
LICXI: 

A grande quantidade de lixo, de vários outro tipos, propicia o surgimento de vários 
vetores, causando graves doenças aos seres humanos por várias vias de 
transmissão ! 

 
 
PETE: 

Santa Sucata !! O que é isso ? Você incorporou um cientista ? Não entendi nada, 
Licxi !!!?!? 

 
LICXI: 

Tem tanto lixo aí no rio que aparecem vários insetos e outras coisas mais que, em 
contato com os humanos, transmitem doenças para eles, entendeu? 

  
PETE: 
  Acho que agora entendi... 
 
LICXI: 

 Tchau, Kito !!! (acenando para ele) 
 
PETE: 

 O, o Kito é um inseto então...? 
 
LICXI: 

 Mais ou menos...ele também é como nós! 
 
Sugestão de imagens: apresentar os elementos dos quais o Kito foi formado. 
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(Nesse momento surge o personagem Kito sobrevoando o rio e os colegas) 
 
 
Corte seco  
 
Plano médio: (Lixci & Pete na beira do rio, puxando uma rede cheia de plásticos, vidros e 
latas,etc. que foram retirados das águas do rio e caminhando para a estação de 
reciclagem) 
 
 
PETE: 

O, Lixci, já que estamos indo pra estação, posso entrar pra conhecer ? Eu adoraria 
saber mais sobre reciclagem.  

 
LICXI: 

Claro, Pete, vamos lá !! 
 
Áudio: Som de ambiente externo da cidade, do rio e trilha sonora. 
Efeito de fusão de imagens 
 
CENA 4 (AMBIENTE INTERNO) 
 
Plano geral: (dentro da estação de reciclagem de lixo) 
 
Ação: Licxi e Pete caminhando pela estação, encontram a professora Dobora e dois 
alunos. 
 
LICXI: 

Olá, Professora, posso ajudar a senhora a mostrar a estação? 
 
Professora Dobora: 

Claro ! Meu querido...vamos. 
 
Corte seco  
 
Plano médio: (imagem da esteira com pessoas fazendo a separação de materiais) 
 
LICXI: 

Essa coisa toda não é tarefa simples, né, professora Dóbora ? Primeiro tem que 
separar o lixo do que não é lixo... precisa da participação da população ! 

 
Professora Dobora: 

Isso mesmo, Lixci; após a coleta, eles são transportados em veículos especiais e 
colocados na esteira para separação de materiais! Se toda a população fizesse a 
separação e a primeira limpeza dos materiais, a coleta seletiva seria muito 
facilitadora do processo. Mas,... os humanos são muito preguiçosos, isso sim. 
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LICXI: 
E irresponsáveis !  

 
Imagem da esteira com materiais sendo separados, cada um em sua caixa, papel, lata 
etc...) 
 
 
Professora Dobora: 

E vocês sabem, meus queridos, em que tudo isso vai se transformar? 
 
LICXI: 

É depois dessa separação, todos vão ser compactados e encaminhados para as 
fabricas, transformando-se em livros, cadernos e outras utilidades para a população 
! Isso evita o corte de milhares de arvores, colaborando com a preservação 
ambiental ! 
 

Imagem mostrando, personagem levando material compactado na mão (pilha de jornal 
amarrado)  
 
PETE: 
  O plástico também é encaminhado e se transforma? 
 
Professora Dobora: 

É sim, Pete; o plástico pode se transformar em esteiras, camisetas, vassouras e 
vários produtos úteis! Colaborando, com a economia do pais e limpeza das cidades! 

 
Imagens de plásticos compactados 
 
Professora Dobora: 

Alguns desses materiais podem ser usados para trabalhos artesanais orientados 
por um artista e serem utilizados no processo educativo explorando a criatividade 
dos alunos.  

 
LICXI: 

E dessa forma as crianças e jovens aprendem a importância da reciclagem!  Esses 
materiais podem ser muito importantes para as cooperativas, ONGs, podem até 
gerar empregos! 
 

Professora Dobora:  
Muito bem, Licxi! Meninos, deixem eu mostrar os produtos do Projeto “Design 
Possível” cujo objetivo é capacitar e unir a comunidade por meio de ações 
comunitárias, são o máximo ! 

 
Imagem dos trabalhos  
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Corte seco/ 
 
 
 

(retoma AMBIENTE INTERNO) 
 

PETE: 
UAU !!! Que legal!! Até que os seres humanos não são tão tolos assim; alguns são 
bem inteligentes, não? 

 
Professora Dobora:  

(rindo) Os humanos são muito inteligentes, Pete; porém são muito descuidados com 
o lugar onde vivem o que chamamos de meio ambiente. Eles esquecem que são 
parte desse meio. 
Gostaram do que viram e aprenderam?? 

 
“ E muita novidade ainda vem pela frente sobre este tema. Por exemplo, não vamos mais 
chamar o lixo de lixo e, sim, de resíduos e rejeitos. Fica melhor assim. Mas... isso é para 
uma outra hora !!” 
  
 
Plano médio: (Lixci e Pete saindo da estação de reciclagem) 
 
 
LICXI: 

Pete, espero que você tenha gostado de conhecer como se faz a reciclagem e 
como muitos desses resíduos úteis podem contribuir para economizar recursos 
naturais evitando doenças e melhorando a vida nas cidades.  

 
PETE: 

O, Lixci, tem hora que você fala tão bonito! Parece que você decorou um texto de 
astro de cinema!  
...E Valeu, meu amigo! Aprendi muito; principalmente que “nem tudo que está no 
lixo é lixo” 
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Construção e Produção dos Bonecos Articulados e Processo Criativo 

  

Após a elaboração do roteiro da historia para o filme de animação, foram planejadas as 

etapas de produção, coleta de materiais reciclados e reutilizados, definição dos personagens 

que fizeram parte da história sobre a reciclagem, suas personalidades e cenários que seriam 

construídos, sempre pensando na formação dos alunos participantes da pesquisa sob as 

perspectivas que esses devem aprender para poder ensinar. 

 

Para melhor estruturar as responsabilidades e atividades que foram desenvolvidas, 

considerando que o desenho animado é um produto artístico que requer conhecimentos de 

várias áreas, o trabalho foi dividido entre os participantes do projeto, afim de cumprir com o 

prazo estabelecido que no caso foi de 12 meses. Posteriormente, todos puderam opinar e 

refletir sobre o trabalho dos colegas, tornando-se assim um trabalho coletivo do grupo de 

pesquisa.  

 

As atividades de experimentação da criação artística dos personagens,foram 

desenvolvidas em um espaço do Laboratório  de Modelagem e Cerâmica da FAU - UPM, 

sob a coordenação da Profa. Dra. Eliana Zaroni Lindenberg Silva, e como a colaboração 

dos professores(as) Henny A. B. Rosa Favaro, Carlos Fonseca Vicente, Arthur Verga e 

Petra Sanchez Sanchez, e dos alunos bolsistas já nomeados. 

 

Inicialmente, foi realizada uma avaliação dos bonecos construídos pela mesma 

equipe que produziu o filme “Anima Lixo”, - um dos produtos produzidos em 2006 pelo 

grupo de pesquisa -, visando aperfeiçoá-los e/ou verificar a necessidade de construir 

novos personagens. 
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Coleta de Resíduos Sólidos (Resíduos Recicláveis Pós-Uso) 

 

A coleta de resíduos sólidos (resíduo reciclável pós-uso) foi realizada por alunos 

bolsistas do projeto mackpesquisa, sendo que os diversos tipos de materiais – vidro, 

plástico, latas, materiais de computadores, lâmpadas, etc - foram separados e 

armazenados por tipos para posterior estudo e confecção dos bonecos articulados. 

 

Os materiais, assim como as ferramentas necessárias para a confecção dos 

bonecos, foram armazenados em estantes em sala, onde apenas os componentes do 

grupo de pesquisa tinham acesso. 

 

Cada resíduo sólido (lixo) selecionado, teve a sua importância para a forma que foi 

dada a cada personagem, pois deveriam ser compatíveis com o perfil de sua 

personalidade definida por meio do roteiro e narrativa da história,  

 

A Concepção da Ideia do Design para a produção dos Personagens do Filme 
de Desenho Animado – Stop motion 

 

Com base nos objetivos propostos, foram definidos a características para cada 

personagem, representando diferentes grupos de materiais selecionados. Os perfis 

apresentados para a concept art dos personagens são relacionados a seguir: 

 

LICXI: personagem principal, porque ele é um coletor de resíduos sólidos de 

materiais recicláveis (lixo). É muito observador; não pode ver um lixo no chão que já vai 

recolhendo; por isso, os grandes olhos para enxergar bem. Tem garras nas mãos, mas, 

apesar disso, tem delicadeza suficiente para colher materiais recicláveis delicados sem 

estragá-los. Emite sons de caminhão de lixo, enquanto recolhe os materiais reciclados. 

Tem articulação na boca, como os coletores comumente encontrados nos supermercados,  

instituições e indústrias e em outros locais, onde realizam a coleta seletiva. Os olhos foram 
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feitos de esferas “rolon” de desodorante para mostrar um olhar bem observador. As mãos 

são como “garras” para apanhar os resíduos das calçadas e dos sacos de lixos que 

contem material recicláveis. Cor predominante: branco. Proporção: altura aproximada 35 

cm a 40 cm. 

 

PETE: composição de garrafinhas de plástico ou corpo com uma garrafa inteira. 

Sua característica é saciar a sede com as lembranças dos produtos das embalagens 

descartadas. Porque nos lembramos daquele guaraná gostoso ou refrigerante e sucos que 

adoramos tomar. Ele carrega a lembrança viva desses prazeres. Assim como um copo 

vazio, qualquer coisa pode ser guardada em seu corpo.  Durante as suas falas, sempre se 

ouve o barulho de rolha se abrindo e as bolhas e gazes subindo. Proporção: altura 

aproximada 35cm a 40 cm. Cor predominante: verde e amarelo. 

  

DOBORA: é uma professora muito alegre e inteligente, capaz de se desdobrar 

pelos outros; sempre pensando em ajudar ao próximo com idéias sobre como utilizar os 

materiais e reciclar materiais que poderão ser transformar em produtos úteis novamente. 

Sua fala emite um som muito bonito, suave e manso, típico do som das dobras de papel. 

Ela é feita de diversos tipos papel e tecidos bem coloridos. Seu corpo foi confeccionado 

com imagens de revistas, livros, entre outros. Seus olhos, cílios, mãos e boca foram 

articulados com dobraduras de papel. Cor predominante: cores diversas, bem coloridas. 

Proporção: altura aproximada 35 cm a 40 cm. 

 

KITO: é um mosquito. Mosquitos gostam de locais que tem água e lixo, local onde 

eles proliferam. Ele é bem feio e bagunceiro. Fica zumbindo, dançando e se deliciando 

com a presença de lixo amontoados em todos os locais, é o bailarino do lixo na espera de 

pessoas ou animais para picar. Ele foi produzido com vários materiais com formas 

arredondadas como copos de plásticos de iogurte, soquetes de lâmpadas, embalagens 

plásticas de remédios. Tem asas transparentes (celofanes, véus e plásticos finos e cola 

quente, desenhando os contornos). Seus olhos devem ser grandes e ágeis e podem ser 

feitos com a esfera de desodorante “rolon” ou outras esferas que se movimentem como 

Página 74 de 118 



   
   A Linguagem da Animação como Contribuição para o Exercício da Cidadania e Sensibilização Ambiental 

pupilas. As pernas também devem ser articuladas e brilhantes para mostrar a velocidade. 

Cor predominante: cores escuras, vermelhas e brilhantes. Proporção: altura aproximada 

35 cm a 40 cm. 

 

COMPITY: feito de sobras de computadores, celulares, e de televisões, de 

eletrodos, cd ROM / DVD, circuitos e demais materiais de multimídia. É uma personagem 

inteligente; gosta de falar e entende de tudo. Emite sons de metais no meio de suas falas. 

Cor predominante: preto, cobre e latão, isto é cores opacas, lembrando materiais diversos. 

Proporção: altura aproximada 35 cm  a 40 cm. 

 

LUCX: personagem iluminado, composto de lâmpadas, leds, fios elétricos, neon, 

celofanes coloridos. Apesar de ser iluminado, ele precisa de óculos para enxergar. Cor 

predominante: amarelo, laranja. Proporção: altura aproximada 35cm a 40 cm. 

 

METALA: é uma mocinha na fase da puberdade e é uma campeã de reciclagem. 

Irrequieta, inconstante e de fácil comunicação, fala muito e emite sons estridentes. Possui 

a capacidade de amassar e de desamassar coisas para levá-las a estação de reciclagem. 

Utilizaram-se latas sem rótulos e todo tipo de ferragem para os demais membros do corpo. 

Possui longas pernas imitando um polvo, o que lhe permite, auxiliar na reciclagem de 

materiais que se encontram em locais difíceis de serem removidos. Cor predominante: 

alumínio e metais em geral. Proporção: altura aproximada 35cm a 40 cm  

 

Criação de Esboços e Desenhos dos Personagens 

 

O desenho como uma das primeiras manifestações representativas do homem ao 

expressar formas, idéias e sentimentos nos acompanha desde a ancestral Arte Rupestre, 

onde o homem começou a representar elementos da natureza, e a partir deste momento a 

relação da arte com a natureza passa a ser um relação também de imitação = mímesis. 

Isto não quer dizer que a arte copia a natureza como uma imitação da mesma, não teria 

sentido principalmente com relação à criatividade, pois a phýsis para os gregos é a própria 
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força criativa e produtiva presente em nós quanto no mundo e não é algo estático e 

meramente externo a nós (STORI, 2003). 

 

Foi no renascimento italiano que o Desenho começou a ser utilizado e valorizado 

como uma linguagem artística expressiva, a uma representação formal sensível ou como 

um instrumento para se chegar a um produto final artístico ou não, linguagem de uma 

técnica construtiva tornando-se um elemento fundamental da criação utilizada pelo artista 

ou não. 

 

Com a utilização de grafismo, textura, fundo e figura, composição e demais 

elementos inerentes ao Desenho, envolve uma atitude do autor em relação à realidade: o 

desenhista pode a partir da realidade existente criar uma nova realidade com as 

características próprias ou expressar a sua realidade sensível. 

 

A palavra Desenho tem, originalmente, um compromisso com a palavra “desígnio” 

= destino – intenção, propósito, projeto no sentido de realização objetivada e assim, se 

aproxima da noção do projeto pro-jet de algo a ser realizado futuramente, a ser pensado 

estimulado por uma idéia original. E, desenho/desígnio como elemento estruturador do 

pensamento visual e da atividade de projetar e criar surgem os desenhos dos personagens 

do filme de desenho animado Stop Motion “Nem tudo que está no lixo é lixo” que foram 

elaborados pelos alunos: André Felipe Ynouye;  Julio Beckhauser; Maria Luiza Salvador 

de Souza e Mayra Aoki Aniya, todos bolsistas do presente Projeto de Pesquisa A 
Linguagem da Animação como contribuição para o Exercício da Cidadania e 
Sensibilização Ambiental. Cabe destacar que nessa etapa da pesquisa, contamos 

também com a colaboração do aluno Julio Augusto Oliveira de Araujo que por motivos de 

saúde não pode continuar participando do grupo.  

 

Foram realizadas várias reuniões com o grupo, para discutir como seriam os 

personagens, quais os materiais a serem usados e a personalidade de cada boneco 

conforme já especificado. O material utilizado foi papel sulfite e lápis de desenho.  
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A definição dos personagens foi uma tarefa difícil, tendo em vista a diversidade 

dos materiais disponíveis para serem utilizados; mas foi fundamental para atender aos 

objetivos do projeto.  

 

Cada personagem foi criado através de clinicas de desenhos onde foram 

realizadas várias atividades criativas com o grupo de trabalho, onde foram apresentados 

os desenhos desenvolvidos, de maneira que o grupo pudesse opinar e selecionar os 

desenhos dos personagens mais apropriados e para a elaboração do desenho final dos 

vários personagens. 

 

Nos dias de hoje, a criatividade, o senso crítico e a expressividade são tão ou mais 

desejáveis do que os valores universalmente aceitos pelos educadores como, por 

exemplo, a disciplina e a atenção. 

 

A arte é a expressão da criatividade. Ela por si mesma, é um agir e sentir que 

permeia qualquer condição social, etária ou econômica. Permite brincar com o 

desconhecido, criar, experimentar os erros, explorar novas ideias. É uma atividade que 

pode ser realizada em qualquer idade, expressando as diversas visões do mundo 

mediante as experiências adquiridas com o tempo. 

 

A etapa criativa teve por objetivo articular as informações pesquisadas pelos 

diferentes componentes dos grupos e definir os materiais que seriam utilizados para a 

construção dos bonecos, do storyboard para o desenvolvimento da animação. 

 

Desde a preparação dos desenhos e de cada cena do storyboard até a arte 

finalizada, do que fazer ao “como fazer” e ao fazer propriamente dito, as interações entre 

os alunos e os professores proporcionaram um contexto que exigiu ouvir e respeitar 

opiniões, desenvolver e expressar as próprias ideias, saber avaliar o interesse do grupo, 

respeitando os diferentes pontos de vista. 
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diversidades de opinião e de conceito. 

 

Cada componente do grupo de pesquis

com competência e harmonia, como 

 

Caderno de Criação de Es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5: Exemplos de alguns esboços iniciais  

 

 

Esse desafio exigiu do grupo muito diálogo, respeito mútuo e respeito às 

a teve o seu papel e procurou executá-lo 

se pode verificar nos desenhos abaixo: 

boços de Desenhos 
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Figura 6: Projeto LICIX                Figura 7: Projeto KITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           Figura 8: Projeto MOSQUINHA 
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Exemplos de Desenhos elaborados pela equipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Projetos dos desenhos do personagem LICXI em diferentes posições 
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        Figura 10: Projeto dos desenhos do personagem PETE em diferentes posições 
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Figura 12: Projeto dos desenhos do personagem DOBORA em diferentes posições 

 Figura 11: Projeto dos desenhos do personagem DOBORA em diferentes posições 
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Figura 13: Projeto dos desenhos do personagem MOSQUITO KITO em diferentes posições 
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            Figura 15: Projeto dos desenhos do personagem CABELINHO VERDE em diferentes posições 

 

Figura 14: Projeto dos desenhos do personagem MOSQUINHA em diferentes posições 



   
   A Linguagem da Animação como Contribuição para o Exercício da Cidadania e Sensibilização Ambiental 

Página 85 de 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Figura 16: Projeto dos desenhos do personagem METALA em diferentes posições 
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Figura 17: Projeto dos desenhos do personagem COMPITY em diferentes posições 
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Modelagem e Articulação dos Bonecos 

 

Para a elaboração dos bonecos articulados foram inicialmente desenvolvidos 

estudos com diferentes materiais na montagem dos personagens, desenhados e criados a 

partir dos bonecos produzidos com resíduos sólidos reciclados no Projeto Mackpesquisa 

concluído em 2006. A intenção foi construir os bonecos até chegar no model sheet, ou 

seja, no modelo final de um personagem em várias posições, e definido as articulações 

dos membros que deveriam movimentar-se para a filmagem em stopmotion. 

 

Foram realizadas clínicas coletivas para o desenvolvimento dos bonecos com 

resíduos recicláveis (pós-uso), de acordo com os personagens préviamente desenhados 

de forma artesanal. 

 

Nessa etapa foi moldada a forma física dos personagens, com a preocupação de 

dar articulação aos bonecos e contou com a supervisão dos professores(as) Eliana Zaroni 

Lindenberg Silva; Carlos Fonseca Vicente,  Henny Aguiar B. Rosa Favaro e do  Arthur de 

Toledo Verga, levando-se em consideração os personagens e o enredo da história.  

 

Inicialmente, os alunos foram orientados para atender a descrição detalhada de 

atividades do cronograma desta fase prática do projeto; foram, então, organizadas as 

referências dos personagens recuperando imagens de personagens produzidos pelo 

mesmo grupo para o Projeto MackPesquisa finalizado em 2006. Esse material serviu de 

base para o inicio do design dos novos personagens da história sobre a reciclagem e 

produção do filme de desenho animado “Nem tudo que está no lixo é lixo”. A seguir foram 

analisados os perfis de cada personagem, suas características psicológicas, afetivas e 

emotivas para posterior criação da concepção dos bonecos. 

 

Ao mesmo tempo foi possível observar a plasticidade das estruturas e das formas 

geométricas, das sugestões e dos estímulos perceptivos das cores, das formas, , 

analisando também os atributos visuais que os resíduos sólidos recicláveis ofereciam. 
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Para cada parte aproveitada do material, seguiram-se procedimentos técnicos de colagem 

com solda, colas e costuras no corpo do boneco que estavam sendo criados. Para 

elaborar o model sheet e a criação do esqueleto (armadura), foram realizadas vários 

testes, com diferentes movimentos e posturas que os bonecos precisariam ter .  

 

 Outras características também foram observadas nessa fase, tais como, a 

articulação de mãos e dedos, em látex, massa de borracha e plastilina, para que se 

obtivesse um melhor resultado de expressão e flexibilidade nos membros dos bonecos. 

 

Foi necessário observar muitos detalhes porque foram necessárias cerca de 25 

posições diferentes do objeto, para produzir apenas um gesto considerando à fase de 

filmagem “quadro a quadro” característica da técnica “stop motion”. 

 

O grupo discutiu diversos aspectos inerentes às articulações dos bonecos 

produzidos, possibilitando a troca de idéias e experiências vivenciadas, por ocasião da 

concepção de cada projeto de design dos bonecos. Isso possibilitou a realização de 

trabalhos artísticos criativo, onde a cooperação esteve sempre presente. 

 

Solucionadas as dificuldades iniciais em função dos testes de resistências com os 

materiais, foram desenvolvidas estruturas articuladas dos membros de cada personagem, 

sua articulação móvel e seu grau de flexibilidade e acabamento, considerando a fase de 

filmagem ‘quadro a quadro’ do stop motion.  

 

Para exemplificar, citamos o personagem PETE, que para as mãos, foi utilizada  

borracha de látex tingida de amarelo obtendo dessa forma destaque e expressividade em 

sua concepção. Ao mesmo tempo, foi considerada a flexibilidade nos dedos com a massa 

de borracha aumentando o design de sua proporção em relação ao corpo do boneco. O 

molde de gesso para o modelo das mãos foi confeccionado e modelado com massa para a 

moldagem de plastilina. Após a fundição e a finalização do processo de moldagem o 

acabamento foi realizado com a introdução de arames nos dedos. Com o personagem 
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pronto, realizou-se os testes dos movimentos e das articulações dos mesmos, com os 

diferentes movimentos e possíveis posturas que os bonecos precisariam ter. 

 

Procedimentos similares foram realizados para os outros bonecos produzidos para 

que as correções necessárias nas articulações, nos acessórios, nas colagens e nas 

pinturas tivessem a qualidade esperada. 

 

Esta experiência que recorre a diferentes atividades manuais e artísticas seja com 

a matéria, a luz, a cor, a estrutura, fez com que os aluno passassem a mudar o modo de 

perceber os objetos de consumo ao reconfigurar o objeto em partes, dividindo, cortando e 

dobrando, combinando arranjos e seqüências possíveis, levando a uma nova interação 

entre os elementos da forma pesquisada.  O desenho da conformação expressiva passa a 

ser memorizado e analisado com a remodelagem da forma. 

 

O mesmo procedimento de filmagem foi executado com para todos os bonecos 

para que as correções necessárias na articulação, nos acessórios, na colagem e na 

pintura fossem produzidas com qualidade de movimentação dos membros do corpo dos 

personagens na filmagem final. Para tanto, o grupo contou com o apoio técnico do Prof. 

Ms. Carlos F. Vicente que é especialista na arte da animação. 

 

Uma série de ponderações ocorreu a partir do manuseio do material trabalhado, no 

caso de uma nova conformação, quer para cada peça do corpo do personagem, quer para 

cada detalhe ou parte em que estava para ser configurada. Esses mesmos materiais foram 

utilizados na representação desses personagens cuja finalidade era difundir mensagens 

educativas. A beleza e a delicadeza na confecção dos bonecos é evidente, na produção 

final dos bonecos construídos pelo grupo de pesquisa com matérias recicláveis mostrados 

a seguir. 
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Bonecos Articulados produzidos co
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Figura 18: Personagem LICXI     Figura 19: Personagem PETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 20: Personagem PETE – versão 2                                Figura 21: Personagem PETE – versão 3
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     Figura 23: Personagem COMPITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Personagem LUCX – versão 2       Figura 25: Personagem LUCX – versão 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Personagem KITO         
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Figura 26: Personagem METALA – versão 1    Figura 27: Personagem METALA – versão 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Personagem CABELINHO VERDE      Figura 29: Personagem MOSQUINHA 
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Exemplos de Bonecos Articula

 

 

 

 

 

 

 

 

dos dos Personagens Elaborados no Projeto 
MackPesquisa 2006. 

 

 

Figura 30: Personagem LICXI 

 

 

Figura 31: Personagem KITO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Personagem LUCX     

Figura 33: Personagem DOBORA 
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Verificou-se que os alunos participantes passaram a vivenciar uma aprendizagem 

mais reflexiva, através da construção, invenção, organização e estruturação dos 

elementos a partir dos materiais reutilizados. Novas operações, antes não imaginadas por 

eles foram apreendidas. Os alunos tiveram a oportunidade de interagir entre si e vivenciar 

projetos interativos, o que foi muito produtivo para o desenvolvimento do trabalho 

realizado. 

 

Com referência ao ensino reflexivo Mizukami e colaboradores comentam: 

 

“A premissa básica do ensino reflexivo considera que as crenças, os 

valores, as suposições que os professores têm sobre ensino, 

conhecimento, saber escolar, matéria, aluno, conteúdo, 

aprendizagem, motivação, fins e metas da educação, escola, entre 

outros, estão na base de sua prática de sala de aula” (MIZUKANI, et 

al, 2002). 

 

As experiências de ensino e aprendizagem nesta etapa foram muito importantes 

para os professores e alunos, pois, foi possível por meio do diálogo e reflexões encontrar 

propostas para solucionar as dificuldades iniciais no método de modelagem e articulação 

dos bonecos. 

 

O trabalho em grupo é uma proposta pedagógica importante que tem sido utilizada 

e recomendada por vários pesquisadores, como forma de alcançar bons resultados no 

ensino/aprendizagem (Mizukami et al (2002); Molina (2003); Nóvoa (1997), Tabanez et al 

(2009) e Schon (1987)). 
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Criação dos Cenários e Composição Cenográfica 

 

A construção dos cenários foi desenvolvida no laboratório de animação do curso 

de Publicidade e Propaganda, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e teve a 

supervisão dos Professores Carlos Vicente Fonseca e Eliana Zaroni Lindenberg Silva. 

Inicialmente o cenário foi construído em escala reduzida, pois houve necessidade de 

estudar os materiais (resíduos sólidos recicláveis), os enquadramentos e a disposição dos 

personagens e contou com a participação dos professores(as), Henny Aguiar B. Rosa 

Favaro e José Estevão Favaro e dos alunos bolsistas André Felipe Ynouye; Julio 

Beckhauser; Maria Luiza Salvador de Souza e Mayra Aoki Aniya.  

 

Nessa fase do projeto, foram trabalhados os estudos dos ambientes cenográficos, 

com o auxílio de mesa de luz, para produzir iluminação por projeção de materiais 

transparentes e translúcidos. Como resultado, foram obtidos composições de três planos 

de profundidade, da seguinte maneira: foram colocados materiais nas duas placas, abaixo 

da superfície da mesa de luz, (projetada para este fim), com tampo de acrílico, e a 

introdução de gelatina fotográfica entre as placas, resultando em tonalidades de várias 

cores. 

  

Essas projeções foram produzidas para ‘criar a atmosfera da cidade’: como a do 

rio poluído, a dos peixes no rio limpo, ou mesmo a atmosfera da estação de reciclagem. 

 

Após essas definições, o cenário foi finalizado e montado em seu tamanho real,  

com a utilização de luzes para efeitos especiais e anteparos translúcidos para mudar a cor 

do ambiente. O processo de um cenário para um filme de stopmotion é semelhante ao do 

cinema, pois a movimentação dos bonecos no cenário projetado, precisa ser feita ‘quadro 

a quadro’, para posterior montagem no computador e produção final do filme de animação.  
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A partir da manipulação do material trabalhado para confecção dos bonecos e 

para a produção do cenário, verificou-se que ocorreu uma série de ponderações e 

reflexões, o que permitiu aos alunos vivenciar uma aprendizagem mais reflexiva. 

 

Pode-se deduzir dessa ocorrência que, num relacionamento humano, o mais 

importante é a motivação do grupo em estar com o outro e participar como responsável 

pelos trabalhos. Apresentam-se a seguir exemplos de cenários produzidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 34: Cenário: Cidade  
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          Figura 36: Cenário: Cidade 

 

 

 

  Figura 35: Cenário: Cidade  
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          Figura 38: Cenário: Resíduos sólidos (Lixo) no rio 

 Figura 37: Cenário: Estação de reciclagem – Instalações internas 
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                      Figura 39: Cenário: Água poluída – Peixes mortos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 40: Cenário: Água limpa – Peixes nadando 
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Fotografia dos Personagens 

 

Com os personagens e cenários prontos, fo

os bonecos foram fotografados um a um, para posterior mont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Oficina de animação 

  

Figura 42: Oficina de animação 

 

Decupagem das Imagens 

 

Com os bonecos fotografados, pasou-se para uma fase mais técnica, que é feita 

no computador, onde os alunos do grupo de pesquisa, fizeram o recorte do fundo das 

imagens.  

 

 

i montado um cenário com fundo liso e 

agem no computador.  



   
   A Linguagem da Animação como Contribuição para o Exercício da Cidadania e Sensibilização Ambiental 

Página 101 de 118 

Making of – Oficina de Produção dos Bonecos Articulados - 2010 
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Making of – Oficina de Produção dos Bonecos Articulados - 2010 
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Making of – Oficina de Produção dos Bonecos Articulados - 2010 
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Captação das Imagens 

 

A filmagem é uma etapa delicada e demorada. Para cada segundo de movimento 

são necessárias 25 a 30 posições diferentes do objeto, as quais o animador tem que 

produzir. Às vezes, é preciso quatro a cinco bonecos ao mesmo tempo para filmar a 

sequência da filmagem. Isso dificulta bastante o trabalho porque envolve mais de um 

animador, totalizando, no set de filmagem mais de cinco pessoas de cada vez. Nos filmes 

profissionais de animação, dois segundos de filmagem podem demorar cerca de um dia 

para ser realizado. Como o presente estudo foi uma experimentação, as filmagens foram 

executadas de forma a facilitar o aprendizado dos alunos com as limitadas possibilidades 

de utilização do estúdio. 

 

Edição de Imagens e Vídeo 

 

Após a captação das imagens que foram realizadas pelos alunos bolsistas André 

Felipe Ynouye; Julio Beckhauser; Maria Luiza Salvador de Souza e Mayra Aoki Aniya e 

pela aluna de mestrado Flávia Maria Gonçalves Lobo e após ordenamento das cenas, foi 

realizada a decupagem (leitura minutada de todo o material filmado). Isso porque, na etapa 

anterior, as imagens foram filmadas em ordem alterada, conforme as possibilidades de 

execução. Essa etapa foi bastante demorada e trabalhosa, tendo sida efetuada 

inicialmente no Laboratório de Animação do CCL, sob a coordenação do Prof. Carlos 

Fonseca Vicente. Posteriormente, todo o material foi enviando para o estúdio do CCL, 

onde o Prof. Ismael de Lima Junior, iniciou os trabalhos preliminares inerentes a edição do 

filme. 

 Para a finalização da edição do desenho animado, tendo em vista os recursos 

tecnológicos disponíveis no Centro de Rádio e TV (CRT) da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, contamos com o apoio de Paulo Costa e Luiz Paulo Couto, sob a supervisão 

do professores(as) Carlos Fonseca Vicente e Petra Sanchez Sanchez.  
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Áudio 

 

 Na animação, os ruídos não são captados por um microfone, como acontece em 

cinema e vídeo. Para introduzir o som no filme, foram realizadas pesquisas para verificar 

os melhores sons para representar os bonecos durantes as gravações. Posteriormente, 

esses ruídos foram captados no estúdio de gravação de áudio e editados em sincronia 

com a imagem na composição digital final. A música e a gravação das vozes dos 

personagens foram de autoria do Prof. Jonas Nogueira Júnior do Núcleo de 

desenvolvimento Artístico (NDA) do Colégio Presbiteriano Mackenzie. 

 

É importante salientar que a produção do desenho animado “stop motion” “Nem 

tudo que está no lixo é lixo” tornou-se possível, porque a equipe de alunos bolsistas do 

curso de Desenho Industrial e Design da FAU já tinham passado por várias disciplinas 

curriculares (modelagem) e tinham certa experiência com materiais, manipulando-os e 

executando design experimental de produtos. Dessa forma, eles tiveram uma maior 

familiaridade com o processo e, assim, puderam expandir seus conhecimentos na criação 

de bonecos articulados para a filmagem. Esses processos exigiram dos alunos e 

professores muita criatividade porque estavam trabalhando com materiais inusitados e não 

foram utilizados na modelagem dos bonecos  argila, “clé”, gesso, madeira e cera, como 

usualmente são utilizados na técnica de “stop motion” . 

 

Concluindo citamos Willians que diz: 

 

“Animação é, usualmente, um esforço de grupo, e cada um tem o 

estimulo de constante interação, ambos competitivas e cooperativas 

onde são vivenciadas, todas as tensões e ansiedades, premiações 

e o estimulo da produção em grupo” (WILLIANS, 2001 p.23). 
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5. RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

Muitos foram os resultados alcançados pelos participantes do grupo de pesquisa 

ao longo dos doze (12) meses do estudo, mas sem dúvida alguma, o maior ganho foi a 

consecução da integração entre alunos e professores dos cursos de graduação em: 

Desenho Industrial (Design), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e dos cursos de 

Jornalismo e curso de Publicidade e Propaganda, do Centro de Comunicação e Letras e 

do curso de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, na realização e produção de uma curta metragem de desenho 

animado educativo “Nem tudo que está no lixo é lixo”. 

 

A vivência educativa deve permear a arte, de diversas formas, desde o sensibilizar 

através das emoções até construir conceitos e cultura. De acordo com Silva e Sammarco 

(2004, p. 62) “A arte–educação deve refletir o contexto social emergente, procurando 

sensibilizar para a mudança de atitudes e hábitos necessários de cada tempo e época. Isto 

é, refletir sobre os problemas sócio-econômicos e ambientais no simples ato “do fazer com 

as mãos”. 

 

Um exemplo que confirma a opinião desses autores foi a utilização de resíduos 

sólidos recicláveis (papel, vidro, plástico, metal, etc) na produção dos bonecos articulados 

que deram origem aos personagens do desenho animado, integrando assim, atividades 

artísticas e educação ambiental. Nesse sentido acreditamos que possa ser considerada 

uma ação social que poderá produzir uma cultura artística socioambiental. 

 

Conforme anteriormente citado foram realizadas várias atividades, oficinas e 

clínicas de arte-educação – design, desenho, animação, fotografia – com os integrantes do 

grupo de pesquisa, entre as quais destacamos: 

 

• A criação, reelaboração e produção de novos bonecos articulados (Licxi, 

Pete, Dobora, Lucx, Metala, Compity, Kito, Ponga, Mosquinha, entre outros) 
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com resíduos sólidos recicláveis, personagens esses que integram a história 

da animação produzida. 

 

• Verificou-se que uma série de ponderações e reflexões ocorreram a partir da 

manipulação do material trabalhado para a confecção dos bonecos, o que 

permitiu aos alunos vivenciar uma aprendizagem mais reflexiva, através da 

construção, invenção, organização e estruturação dos elementos e materiais, 

onde novas operações antes não imaginadas foram por eles aprendidas. 

 
• A produção do filme de desenho animado em stop motion intitulado “Nem 

tudo que está no lixo é lixo”, narra à história da coleta seletiva e reciclagem 

de resíduos sólidos que se passa em uma grande cidade e depois numa 

estação de reciclagem onde os resíduos seriam levados para transforma-se 

posteriormente em novos produtos. Acreditamos que o desenho animado, por 

meio de sua linguagem original e lúdica, poderá subsidiar a atuação do 

educador e propiciar importante espaço, para discussões e reflexões a 

respeito da educação em valores ambientais, relativos a ética, cooperação 

solidária, entre outros. 

 
• A animação stop motion de pequeno porte, como a que foi produzida neste 

projeto, permite a manutenção do estilo e de cenários utilizados na produção, 

sendo indicados portanto para a produção nos meios acadêmicos e integrar 

práticas de educação ambiental e atividades artísticas. 

 
• Verificou-se que as clínicas, e oficinas de arte-educação realizadas, podem 

da mesma forma que integraram os alunos e professores participantes da 

pesquisa podem contribuir para implementar práticas de educação ambiental 

e atividades artísticas de design. 

 
• O grupo de pesquisa decidiu dar continuidade ao presente estudo, 

produzindo no ano de 2012 uma história em quadrinhos sobre “Reciclagem, 
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Resíduos Sólidos e Mais Além”, utilizando como base o roteiro e os 

personagens do desenho animado “Nem tudo que está no Lixo é Lixo”. 

 
• Em parceria com a ONG Design Possível que tem por objetivo principal 

estimular a prática do desenvolvimento econômico e social, de comunidades 

carentes, pretende-se realizar exposições com os bonecos articulados 

construídos com materiais reciclados, que deram origem aos personagens do 

desenho animado produzido em 2011 “Nem tudo que está no Lixo é Lixo”. 

 
• Outro compromisso assumido pelo grupo de pesquisa foi de publicar artigos 

em livros e periódicos científicos sobre a pesquisa concluída, visando 

compartilhar a experiência de arte / educação ambiental vivenciada. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados obtidos e experiências vivenciadas pelo grupo, o estudo 

atingiu os objetivos propostos e contribuiu para:  

 

• Produzir um filme de desenho animado “Nem tudo que está no lixo é lixo”,      

- sendo o segundo vídeo da série “Anima Lixo” -, produzido pelo mesmo 

grupo de pesquisa, com animação e roteiro feitos com bonecos articulados 

produzidos com materiais recicláveis. O enredo do filme de curta metragem, 

trata da problemática da coleta seletiva e reciclagem dos resíduos sólidos e 

aspectos além dela, procurando incentivar o espectador a novos 

comportamentos e atitudes com relação aos resíduos sólidos que podem ser 

reciclados e transformados em novos produtos úteis. 

 
A animação visa também auxiliar os docentes na abordagem de temas 

ambientais, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e Educação Ambiental. 

 
• Incentivar docentes e alunos a refletirem sobre a questão dos resíduos 

sólidos recicláveis, com vistas a facilitar a conscientização e a adoção de 

ações que possam contribuir para uma nova mentalidade na direção de um 

consumo consciente e no fortalecimento da cidadania tendo em vista um 

desenvolvimento sustentável. 

 

• Propiciar a professores e alunos (da graduação e da pós-graduação) da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, que participaram do estudo, o 

desenvolvimento de situações, vivências e atividades de arte-educação -  

design, desenho, animação - em grupo que possibilitaram fomentar a 

reutilização de resíduos sólidos recicláveis e a produção de bonecos 
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articulados com esse materiais. Foi possível notar que houve significativo 

aprendizado pela qualidade e criatividade dos trabalhos realizados.  

 

• Demonstrar que o desenvolvimento de conteúdos e procedimentos didáticos 

lúdicos – como é o caso da arte da animação – podem estimular a 

imaginação e a criatividade de alunos e professores e viabilizar um clima 

descontraído e propicio à troca de ideias e reflexões conjuntas, de modo a 

fomentar mudanças de atitudes favoráveis à proteção ambiental. 

 

• Trabalhar a arte e suas diversas formas, desde a expressão mais espontânea 

até a produção de desenhos artesanais, bonecos articulados, cenários, 

roteiros, design, histórias e filmagem, pode contribuir para construção de 

conhecimentos e habilidades, onde cada participante pôde explorar várias 

possibilidades individualmente e em grupo.    

 
 

Propõe-se que, por meio deste trabalho interdisciplinar e das ideias de outros professores 

e alunos, a Universidade possa colocar em prática projetos direcionados para a educação 

ambiental a partir de linguagens artísticas, e para a construção da cidadania reflexiva e 

solidária. Dessa maneira, a Universidade estará cumprindo seu papel no processo de 

construção do conhecimento e sensibilização ambiental. 
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