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1. Principais objetivos do projeto inicial:

As ações de intervenção propostas por este projeto tiveram como foco principal
propiciar, aos participantes, condições para a construção de filmes de animação.
Apostamos na ideia de que o conhecimento das conexões entre os códigos que
compõem a elaboração e organização do texto audiovisual possibilita a
ampliação de sentidos desses textos. É também por meio da construção dessa
linguagem que teremos mais condições para lermos os textos que circulam em
nossa cultura. Numa ação conjunta entre universidade e escola pública,
orientamos e acompanhamos alunos e professoras no processo de

planejamento, elaboração e divulgação desse veículo de comunicação. Para a
realização do projeto foram levantados traços do perfil do alunado de uma escola
da rede pública de São Paulo em relação ao seu contato com a linguagem
audiovisual e com os meios de comunicação. Além disso, o projeto incluiu tanto
as oficinas de capacitação e orientação oferecidas aos alunos graduandos
bolsistas como oficinas que foram realizadas com alunos e professores de uma
escola da rede pública. Para finalizar, lembramos que a ênfase foi a elaboração
de filmes de animação, procurando relacioná-la à leitura de textos
multissemióticos tão presentes no mundo atual. Entendemos que a
compreensão da linguagem audiovisual e dos recursos multimidiáticos poderia
contribuir para a melhoria da competência leitora e escritora de textos circulam
em nossa cultura.

Introdução e relevância da pesquisa/estudo

Com a expansão dos processos comunicativos, novas formas de interação, de
percepção, de visibilidade, assim como novas redes de transmissão de
informações foram se constituindo. A presença das tecnologias, em nosso
cotidiano, gerou transformações nos processos comunicacionais, na forma de
aprender, na prática de leitura e também de expressão escrita. “Estamos, com
efeito, assistindo ao surgimento de novos modos de dizer e novos modos de
escrever, de novos modos de escutar o oral e de ler o escrito” (Ferreiro, 2005, p:
40).
Hoje, percebemos diferentes formas de convivência com os aparatos
tecnológicos. Apesar de muitos ainda não utilizarem o livro, usufruem das
imagens produzidas pelos aparelhos eletrônicos.
Esse estado de complexidade e inovação crescentes vem exigindo reflexão e
análise. Quem é o homem do século XXI? Quais as mediações para nos
comunicarmos com outras pessoas, expressarmos nossos pensamentos e
construir significados em nossas relações com o outro e com o mundo? Enfim,
como a cultura vem se expandindo? Que mudanças nas formas de percepção e
nas formas de vida experimentamos, quando meios eletrônicos passam a
integrar as redes de informação?

A nossa convivência com os meios, apesar de “pacífica”, tem sido marcada pelo
desconhecimento que temos de sua mediação. Além disso, é difícil acompanhar
a velocidade dessa mudança. Ainda estamos distantes de um entendimento e
do desenvolvimento de parâmetros para lidar com essa complexidade: nossa
cultura. A dinâmica cultural atual, marcada pelas criações tecnológicas, pede
que repensemos nossos modos de confronto com os novos aparatos. Ou seja,
a nossa relação com a escrita, mediada pelo papel, é diferente de quando
estamos sentados na frente de um computador.
As novas demandas da sociedade contemporânea pedem que os espaços
sociais, em especial a escola, acolham os processos comunicacionais atuais e
contribuam para a formação de cidadãos que saibam trabalhar com diferentes
mídias/mediações.
A atualidade pede que levemos em conta a diversidade e a pluralidade de textos
e escritas que circulam entre nós. Um dos aspectos importantes nesse processo
é perceber as influências provocadas pelos suportes. Além disso, é difícil
acompanhar

a

velocidade

como

as

transformações

nos

processos

comunicacionais que vêm ocorrendo. Nesse aspecto, a escola “precisa enfrentar
e questionar a profunda reorganização que vive o mundo das linguagens e das
escritas, reformulando a obstinada identificação da leitura com o que se refere
somente ao livro [...] Hoje é imprescindível levarmos em conta a pluralidade e a
heterogeneidade de textos, relatos e escrituras” (Souza, 2003: 38). Quer dizer:
a escola teria de reconhecer a diversidade de escritas.
Ao lermos determinado texto, atribuímos a ele sentidos. Assim, o processo de
recepção/leitura não é um mecanismo passivo de assimilação; é, sim, um
processo de criação, em que os significados são construídos e reconstruídos.
Os indivíduos, ao se depararem com os signos, dão-lhes sentido e, por isso,
produzem continuamente significados no processo de recepção. Porém, a nossa
capacidade de retirar da leitura mais e mais elementos significativos depende do
nosso instrumental do como ler e também do como fazer determinados textos.
Logo, é de extrema importância saber como determinadas linguagens estão
organizadas.
Saber ler as várias modalidades de signos é um problema para a escola. É,
porém, necessário enxergar que a resolução desse problema pode não ser de
competência apenas da área educacional, sendo importante discutir o conceito

de leitura também por meio do enfoque da semiótica. O mundo atual está
exigindo uma atitude científica que nos auxilie a conhecer, analisar e trabalhar
com essa complexidade. Ou seja, como podemos interagir com os signos em um
nível um pouco mais profundo daquele com o qual estamos habituados a lidar.
Ler uma escrita contemporânea - imagem televisiva, fotografia, filme, etc. - é tão
necessário quanto aprender a ler e a escrever uma palavra. Isso reforça a ideia
de que a escrita alfabética é apenas uma dentre a multiplicidade de sistemas
que temos hoje. Portanto, o conceito de alfabetização amplia-se para que
possamos ler não só as palavras, como também imagens, os sons que muitas
vezes acompanham as imagens, o movimento no espaço. O analfabeto, hoje,
não é simplesmente aquele que não sabe ler a palavra escrita, mas o que não
compreende os textos do seu contexto social. Logo, quanto maior o domínio
sobre os signos/códigos/linguagens, maiores serão as oportunidades que o
cidadão terá à sua disposição para entender o mundo em que vive e para com
ele interagir.
A ênfase do trabalho educacional, nos anos iniciais, ainda tem sido direcionada
para a aprendizagem da escrita impressa. É claro que tal conteúdo é
fundamental. O fato de o trabalho com linguagens diversas não ser contemplado
no âmbito das políticas educacionais sugere um paradoxo. Por um lado, a
escola/educação valoriza e prestigia os conhecimentos para além do saber
disciplinar; por outro, não oferece condições para que seus alunos se apropriem
dessas linguagens.
Resumindo as ideias apresentadas, podemos afirmar que:
• vivemos numa cultura em expansão, em um mundo permeado por diferentes
linguagens,

mídias,

suportes,

textos,

porém

não

temos

leitores

preparados/capacitados para ler tais linguagens;
• as relações que o homem estabelece com o meio - tanto físico como social são mediadas / permeadas por essas linguagens e suportes diversos;
• e que a escola tem privilegiado a aprendizagem/leitura da linguagem escrita
alfabética; com isso não desenvolveu ainda uma metodologia para tratar da
construção de significados de outras linguagens, como, por exemplo, a
linguagem audiovisual.
Assim, foi proposto como eixo do nosso projeto de intervenção:

Oficinas para a construção de textos audiovisuais – filmes de animação - como
estratégia para ampliação do processo de alfabetização. Oferecemos oficinas
tanto para alunos quanto para a professora da rede pública de ensino. Nessa
direção, o presente projeto, de caráter eminentemente prático, mas
fundamentado teoricamente, intencionou ampliar o conceito de alfabetização no
campo de vários sistemas semióticos, seguindo a ideia de que o conhecimento
das conexões entre os códigos que compõem a elaboração e organização do
texto audiovisual possibilita a ampliação de sentidos de textos audiovisuais.

Com relação aos objetivos do trabalho realizado, foi proposto:
Objetivo geral:
- Ampliar o conceito de alfabetização no contexto atual, contribuindo com a
formação de alunos e professores da rede pública de ensino.

Objetivos específicos:
- Oportunizar a participação dos alunos e professores nas atividades de
elaboração de filmes de animação;
- Oferecer aos alunos e professores oportunidades de acesso a uma produção
de mídia diversificada, desenvolvendo a sensibilização dos sentidos em relação
a novas formas de linguagem;
- Conhecer os elementos que compõem o filme de animação (linguagem
audiovisual);
- Elaborar filmes de animação com massinha;
- Ampliar as estratégias de leitura do texto audiovisual.

2. Descrição das etapas executadas no período visando ao alcance dos
objetivos propostos

Antes da descrição do que foi feito na escola, precisamos conceituar o
que é filme de animação, procurando justificar a escolha desse formato para a
realização do estudo e o que é alfabetização semiótica.
O desenho animado é uma das modalidades do cinema de animação,
assim como a computação gráfica e a animação de massa de modelar

(massinha. Para a conceituação do filme de animação, destaco a animação de
bonecos. Nessa técnica de animação, são movimentados, quadro a quadro,
bonecos articulados - que podem ser de madeira, tecido, massa de modelar ou
qualquer material que permita a construção de uma forma tridimensional, colocados contra um fundo plano ou um cenário tridimensional.
A oficina a ser descrita fez uso dessa técnica – animação com massinha.
Na produção do filme de animação com massinha, a arte manual é bastante
utilizada; é um trabalho que exige tempo e tem um certo caráter experimental,
único.
É um processo cinematográfico que consiste, basicamente, na filmagem
quadro a quadro de imagens estáticas que parecem mover-se apenas no
momento da projeção. Logo, quem faz animação transforma o que é estático em
algo que se movimenta. É isto que faz com que seja totalmente diferente da
filmagem ao vivo, na qual o que se move é filmado na continuidade do seu
movimento.
Assim, animação com massinha não é ação ao vivo; fazê-la é criar a ilusão
do movimento, é dar vida a objetos estáticos, é simular o movimento. Enquanto
no filme comum, quem faz os movimentos são os próprios personagens, na
animação, quem dá vida aos personagens é o animador que é o ilusionista e,
como tal, deve buscar transcender a matéria ou a técnica com a qual lida. Enfim,
aquele que engana o espectador. Ao idealizar os movimentos a serem criados,
estabelece um projeto a ser seguido: o que pretende animar, que história
pretende narrar.
Quando o filme de animação é um projeto coletivo, os participantes
geralmente, elaboraram um material para servir de referência para a construção
da imagem audiovisual –o roteiro. Esse documento, usualmente, pode ser feito
por meio da escrita ou do desenho (story board) ou podem-se usar os dois
recursos ao mesmo tempo. Há animadores que, a partir da construção de um
personagem, vão estabelecendo a trama da história a ser contada. São várias
as estratégias que o grupo/o animador pode usar para a confecção de seu filme.
É claro que o fato de fazermos uso da escrita alfabética interfere na
construção da linguagem audiovisual, ou seja, a linguagem escrita está
disponível para colaborar na construção da imagem. Cumpre lembrar que, ao
aprendermos determinado conteúdo, como por exemplo, a construção de filmes

de animação, utilizamos conhecimentos já assimilados de outras linguagens. O
que temos de disponível é requisitado para a aprendizagem de um novo
conteúdo. Logo, a construção de filme de animação não se faz a partir do zero,
mas do que já foi construído, o conhecimento já assimilado.
Por exemplo, se o animador decide iniciar o seu trabalho usando
linguagem escrita (roteiro), ele sabe que o tempo da linguagem escrita é
diferente do tempo da linguagem audiovisual. Assim, compreender como a
escrita perde sua dimensão e é modelizada pela linguagem audiovisual faz parte,
nesse caso, do processo de construção dos filmes, cuja elaboração depende das
conexões estabelecidas entre os códigos (sonoros, visuais e cinéticos). Logo, o
conhecimento de tais códigos interfere na produção de textos audiovisuais.
Enxergar a imagem e escutar o som que será divulgado (a cena que será
mostrada), no momento em que escreve o roteiro, assim como selecionar os
elementos visuais e auditivos que servirão de referência para despertar o
interesse do espectador, são passos importantes a considerar.
O som - um dos elementos que compõem o texto audiovisual/filme de
animação - por ser elemento integrante do enredo, juntamente com a imagem, é
fonte de informação. Como ocorre nos filmes normais, podemos apontar três
tipos de trilha sonora: a das vozes, a dos efeitos sonoros e a musical.
Historicamente, de início, o cinema existiu sem que a imagem fosse
acompanhada de um som gravado, geralmente, a música de uma orquestra.
Com o desenvolvimento do cinema/tecnológico, outros sons foram compondo
as cenas. Sabemos que a representação visual (imagem) e a representação
sonora (audio) não são da mesma natureza, ou seja, lidam com órgãos dos
sentidos diferentes. Apesar de sua função primordial ser ligada à audição, o som
tem sido utilizado, para compor a imagem.
No filme de animação com massinha, a música assume papel importante.
O animador pensa em termos de som e imagem ao mesmo tempo. A voz dos
personagens ajuda, muitas vezes, a caracterizá-los. Uma voz marcante pode
caracterizar mais determinado personagem do que seus atributos físicos.
O cinema de animação propicia a quem faz uma possibilidade única: uma
solução de continuidade quase que direta entre a ideia e sua realização. Ou seja,
a possibilidade de uma única pessoa produzir todas as etapas de um filme. Além
disso, é um dos formatos mais explorados no mundo contemporâneo. Nele

temos: arte, tecnologia e entretenimento. O animador, ao confeccionar seus
filmes, lida com elementos da sintaxe plástica: ele cria movimento, ilusão,
trapaças, histórias, enfim, entretenimento.
Como vimos, o cinema de animação toma emprestado das outras artes
elementos para a sua elaboração: é plástico, musical, narrativo, cinematográfico
e coreográfico. Todavia, tem seu repertório próprio, em que se destacam (D’Elia,
1996:163):


Timing: aspecto fundamental na confecção do filme de animação é o estudo
minucioso do tempo, ou seja, dependendo do número de imagens utilizadas
em cada movimento, determina quanto tempo a ação terá durante a projeção.



A dinâmica do movimento: aspectos relacionados ao movimento/ação.



O acting: como dar vida psíquica aos personagens? O acting é a capacidade
de fazer os elementos de uma animação ter dimensão psíquica, ou seja, é a
criação de uma atuação convincente, real, conseguida por meio de
expressões, atitudes, comportamentos. É a parte do cinema de animação
que relaciona o personagem com qualquer narrativa, fazendo crer que as
ações escritas no roteiro têm importância para os personagens envolvidos.
Podemos sintetizar o essencial das considerações acima da seguinte

forma:


Animar é trabalhar com a imagem estática, procurando enxergá-la em
movimento;



É enxergar a imagem em movimento e entender que o número de imagens
em movimento determina quanto tempo a ação terá durante a projeção.



É pensar no som musical, nos ruídos (sonoplastia) e nos sons da fala que
farão parte dela. É, também, trabalhar com elementos plásticos e
confeccionar personagens e cenários;



É manipular cores e dar forma aos objetos que compõem o filme;



É perceber que os efeitos de significação que compõem o filme podem ser
obtidos pela escolha do material de gravação: a posição da câmera, do
cenário, a iluminação, a manipulação dos personagens, o trabalho com o som
e a música.

Como vimos, a produção da imagem em movimento só foi possível com
o avanço tecnológico. Assim, é um formato que se constituiu pelo viés da
mediação tecnológica; ele nasce das possibilidades que a mídia oferece. O
animador busca, com o auxílio dos recursos tecnológicos, transformar textos
que, geralmente, são verbais (orais ou escritos), em textos visuais e sonoros. É
impossível traduzir os códigos sem que eles se transformem. Ou seja, na
construção de uma imagem audiovisual, as ideias expressas oralmente ou por
escrito, ao serem recodificadas em imagem e som, sofrem sempre modificações.
Essas modificações são provocadas pelas ações do homem, pelas máquinas e
condições do código.
Ao criar seus textos (falas, personagens, cenários, etc.), o animador usa
as disponibilidades que existem nos sistemas, no ambiente. Propor que há
transformação, deslocamento, conexões é perceber que as linguagens estão
sempre num processo de expansão, de modificação, de criação, de
experimentação.
Segundo Irene Machado (2003), nessa região (transformação/tradução),
a linguagem é modelizada pelos códigos tecnológicos. É nas mídias que as
modelizações acontecem. Uso o termo mídia no sentido em que foi empregado
pela pesquisadora para caracterizar os sistemas híbridos da cultura e, por sua
vez, o lugar no qual ocorrem as modelizações. Nesse sentido, mídias não são
meios; são mediações. Logo, o cinema de animação não pode ser visto como
uma mídia de uma única codificação. O que temos são mediações. Para
Machado,
... a mediação nos obriga a explicitar como acontece a
interação entre sistemas radicalmente diferentes a ponto
de falarmos de tradução.... Os meios modelizam,
“transformação do sensorium”, o desenvolvimento cultural
e as relações sociais tanto quanto os meios de material
(2003, p.21).

Logo, fazer animação, produzir filmes de animação é saber lidar com as
mediações presentes nesse formato; é uma experiência cognitiva de linguagem,
pois o animador, ao transformar códigos, estabelece novas formas de diálogo
com o mundo e com isso amplia seu conhecimento.

Oficinas: etapas:

1ª. Etapa: Preparação para as oficinas. Iniciamos o projeto com a leitura e estudo
do texto “Ressignificando o conceito de alfabetização: uma contribuição para o
ensino da língua materna na contemporaneidade” com a intenção de
aprofundarmos a importância do trabalho com as diferentes linguagens, em
especial, a linguagem audiovisual. Na sequência foi lido o texto “Uma experiência
de alfabetização semiótica: a produção de filmes de animação no contexto
escolar”, procurando compreender a importância do trabalho com a linguagem
audiovisual no contexto escolar. Por último, nessa etapa, fizemos um
levantamento de “possíveis escolas” para a realização do trabalho prático. Após
algumas visitas e com a autorização da diretoria de ensino, conseguimos acertar
o início do trabalho na Escola Estadual República da Bolívia. Essa escola está
localizada na rua R. Outeiro da Cruz, 571 - Jardim São Paulo, São Paulo – SP.
(Figura 1).

Imagem 1

2a. Etapa: Preparação das oficinas. A partir do que foi observado e analisado,
preparamos o trabalho que foi realizado. O formato das oficinas estava pronto,
porém, o contexto exigiu uma abordagem diferenciada. Foi um momento que
ensaiamos, testamos, enfim, organizamos o trabalho que foi realizado
posteriormente. A nossa intenção foi aprimorar o conhecimento que cada um
tinha do que poderia ser um filme de animação. Nessa etapa, fizemos algumas
oficinas na própria universidade, com a intenção de assimilarmos as ações que
seriam desenvolvidas.

3a. Etapa: Realização das oficinas na escola.
Etapas do trabalho realizado na escola:

3.1 - Ida à escola: 1º dia na escola. Fomos à escola apresentar o projeto e o
grupo pesquisadores. Nesse primeiro encontro, apresentamos o projeto da
oficina, estabelecemos as ações que foram desenvolvidas, definimos o espaço
físico que seria utilizado na escola e conhecemos a professora e os alunos que
participaram da oficina, a turma do 5º ano. As atividades foram desenvolvidas
numa classe de 5º ano, no período matutino. Cumpre ressaltar que a recepção
foi excelente. Não teríamos um local mais acolhedor para a realização das
oficinas. Todos muito interessados em realizar as ações que estavam sendo
propostas (alunos, professora, coordenador e o diretor). Em nenhum momento,

tivemos a sensação que a nossa presença atrapalhasse as atividades
desenvolvidas na escola. Enfim, apesar de ficarmos lá durante quatro meses,
com encontros semanais, conseguimos estabelecer uma relação de trabalho em
parceria com muitos aprendizados para todos os envolvidos.
3.2. Apresentação da peça “O imperador e a bailarina” (Anexo 1). O grupo de
pesquisadores, após discussão de como poderíamos começar o trabalho na
escola, decidiu pela apresentação da peça “O imperador e a bailarina”. A nossa
intenção foi propiciar uma atividade que fizesse com que os alunos
experimentassem a tradução das linguagens, ou seja, processos de
modelização. Esse conceito é central no processo de alfabetização semiótica.
As imagens a seguir ilustram esse encontro:

3.3 Exercícios ópticos
Apresentação e explicação de conceitos da técnica de animação, utilizando
brinquedos ópticos. Retomamos o que foi feito no encontro anterior - teatro de
sombras – e discutimos alguns objetos que são utilizados para provocar a ilusão
de movimento. Entre estes objetos realizamos a tarefa de construção, em sala
de aula, de um dispositivo óptico – taumatrópio - que dá a ilusão de combinação
de duas figuras distintas quando postas em movimento. Seu funcionamento
baseia-se na persistência das imagens na retina. As imagens a seguir ilustram
essas atividades:

Além disso, também apresentamos alguns filmes animação – Pingu;
A fuga das galinhas; Shaun, o cordeiro; etc. – procurando ressaltar a técnica
utilizada na animação. Por último, discutimos como é feito stop-motion. Essa
técnica também conhecida como stop-action, é um procedimento que consiste
em dar “vida” a objetos inanimados. A ilusão é gerada por meio da filmagem
quadro a quadro de bonecos e objetos prévia e sucessivamente arrumados.
Quando o filme é projetado cria-se uma ilusão de movimento. A figura a seguir
ilustra esse momento:

3.4 A escrita dos roteiros

Roteiro

é

um

instrumento

que

visa

transformar

a

linguagem

cinematográfica em palavras. Quem elabora o roteiro tenta, por meio da palavra
escrita, alcançar a cinematografia ou vice-versa. Quando os alunos realizaram
essa atividade tiveram que passar de uma codificação para outras codificações
e, coletivamente, foram estabelecendo essas trocas. Compreender como a
escrita perde sua dimensão e é modelizada pela linguagem audiovisual faz parte
do processo da alfabetização semiótica. Um dos elementos desse processo,
como se viu, é a percepção de que o tempo do texto escrito destinado para a
construção do filme/texto audiovisual é diferente do tempo destinado para outros
textos.
Outro aspecto importante é a preocupação, ao escrever, em “enxergar” a
imagem e “escutar” o som que será divulgado: a cena que será mostrada. Além
disso, selecionar os elementos visuais e auditivos que servirão de referência
para despertar o interesse do espectador. A seguir, apresentamos um exemplar
de roteiro que foi produzido por um grupo:

Roteiro 1
Sinopse
Anos atrás, um drácula resolveu tomar um sangue porque estava com
muita fome e sede.
Ele viu uma estátua e achou que era uma pessoa dentro de seu castelo.
Ele foi na prateleira e procurou sua garrafa de sangue quando achou, ficou
desanimado porque a garrafa estava vazia.
Então, ele foi atrás da estátua que para ele era uma pessoa, pulou no seu
pescoço, mordeu e quebrou os dentes. Então ele abriu as cortinas achando que
estava a noite para caçar, mas, ainda estava com um pouco de sol. Quando saiu,
virou cinzas e morreu.
Assim, as pessoas que moravam na aldeia fizeram uma festa festejando
a morte do drácula.
Roteiro
Cena
1

Imagem
Drácula com muita sede
de sangue e a barriga
roncando
Ele viu uma estátua e
achou que era uma feliz
Ele foi à prateleira e viu
que estava sem sangue
O Drácula voo até à
estátua,
mordeu
a
estátua e quebrou o
dente.
O Drácula voo até sua
casa, caiu e morreu.

2
3
4

5

Áudio
Estômago roncando
Som – Feliz ideia
Drácula
desanimado,
triste
Som do voo, mordida e
dente quebrando.

Som do Drácula caindo.
Som
do
Drácula
rachando.
AS pessoas que moram Som da festa.
na aldeia festejando

6.

3.5. Construção dos personagens
As oficinas realizadas fizeram uso dessa técnica – animação com
massinha. Na produção do filme de animação com massinha, a arte manual é
bastante utilizada; é um trabalho que exige tempo e tem um certo caráter
experimental, único.
Os alunos fizeram esta etapa – confecção dos personagens – sozinhos.
Já a filmagem e a edição de som contaram com a colaboração dos
coordenadores. Foram eles que assumiram os aparelhos e apenas mostraram

como funcionam. Foram poucas as vezes que os alunos puderam manuseá-los.
Suponho que esse fato fez com que os alunos não percebessem a complexidade
dessas etapas. A percepção dos entraves só é possível, quando enfrentamos o
problema. É por meio do fazer que aprendemos e nos conscientizamos de que
temos mais a aprender. O fato de os alunos colocarem “a mão na massa” fez
com que eles percebessem que algumas etapas na elaboração dos seus textos
audiovisuais precisam ser retomadas. As imagens a seguir ilustram esse
momento:

3.6. A filmagem

Sabemos que o tempo para a produção de um texto audiovisual é longo,
mas a sensação da sua amplitude só é possível por quem faz o texto. As
gravações das histórias levaram mais ou menos 40 minutos (sem levar em conta
as outras etapas do filme), tendo como resultado a produção de um texto
audiovisual de menos de um minuto. A proposta inicial era a produção de filmes
de 1 minuto. Cabe assinalar que nenhum grupo conseguiu alcançar tal meta. Foi
importante perceber que o tempo é também determinado pela máquina.
Ao gravarem seus filmes, os alunos perceberam que determinados efeitos
de significação poderiam ser obtidos pela escolha do material de gravação. A
posição da câmera e do cenário, a iluminação, a manipulação dos personagens,
etc. possibilitaram a construção de diferentes textos audiovisuais.
Além desses aspectos, foi interessante observar algumas das estratégias
utilizadas para a criação de efeitos especiais. Historicamente, o cinema sempre
buscou estratégias para trapacear os seus espectadores. Os alunos foram
contaminados pela ideia do cinema como espetáculo potencialmente ilusionista.
Mesmo que de forma rudimentar, buscaram algumas saídas para a confecção

de cenas com efeitos especiais. Para ilustrar essa afirmação, trago as seguintes
imagens:
No processo filmagem, os alunos perceberam que determinados efeitos
de significação poderiam ser obtidos pela escolha do material de gravação. A
posição da câmera do celular, do cenário, a iluminação, a manipulação dos
personagens, etc. possibilitam a construção de diferentes textos audiovisuais. A
articulação de diferentes códigos — textos escritos, falas, música, som, luz,
imagem em movimento — propiciou inúmeras produções de significados. Logo,
é oportuno “brincar” com esses dispositivos, pois, é nesse jogo que se apreende
os recursos que a máquina/filmadora oferece. A alfabetização semiótica
acontece também quando estamos descobrindo como a construção da imagem
está relacionada com o programa da máquina, ou seja, como a máquina
funciona, como ela transforma uma imagem tridimensional em bidimensional,
enfim: como ela “mascara” o real.
Para exemplificar os aspectos apontados no parágrafo anterior, vale
lembrar como um grupo, ao se deparar com uma cena mais complexa (o
mergulho da tartaruga no lago), precisou criar o efeito da água, do mergulho com
os materiais que dispunham. As imagens a seguir ilustram o um pouco do
processo da filmagem:

3.7. Edição de som

Um dos elementos que compõe o texto audiovisual/filme de animação é o
som, embora, de modo geral, estejamos pouco atentos aos efeitos que ele
produz. O som, por ser elemento integrante do enredo, juntamente com a
imagem, é fonte de informação. Uma de suas preocupações é trazer mais
realismo para a imagem que está sendo mostrada.
De modo geral, os grupos trabalharam mais com o som não diegético, ou
seja, a música que iria compor as cenas gravadas (trilha sonora) do que com o
som diegético. Os sons provenientes de fatos da narrativa, como, por exemplo,

os ruídos, gritos, etc., no momento da gravação, ficaram em segundo plano,
talvez pelo fato de os filmes serem de curta duração. As imagens a seguir
ilustram o momento da edição de som.

3.8. Apresentação dos filmes
Por último, a escola preparou um momento em especial para a
apresentação dos vídeos oferecidos. Entregamos, para cada participante
(alunos, professores e direção), um CD com o conjunto das produções. Após
apresentação, aproveitamos para discutir e avaliar trabalho realizado.

3. Resultados e possibilidades de publicação

Construir um filme de animação é falar ao espectador com a linguagem
do cinema; é utilizar os meios da linguagem cinematográfica. Para Lotman
(1978),
...tudo o que notamos durante a projecção de um filme, tudo o
que nos toca actua sobre nós, possui uma significação (...) A
significação cinematográfica é uma significação expressa
através dos meios da linguagem cinematográfica e impossível
fora deles. A significação cinematográfica resulta de um
encadeamento particular dos elementos semióticos, um
encadeamento que é próprio do cinema (p.76-77).

Citando Golodovski, Lotman (1978) lembra que a nossa percepção visual
serve de referência para a construção da linguagem cinematográfica, ou seja,
para compreendê-la, é necessário conhecer ótica e fisiologia da visão. Por mais
que o cinema busque refletir o real, é sempre imagem, representação. Sabemos
que o cinema sempre intencionou criar a ilusão do real, porém o espectador que
conhece um pouco do que é fazer filme vai percebendo como a imagem é
produzida e identifica suas características e os elementos que a compõem.
Os grupos elaboraram a história, escreveram o roteiro, fizeram a filmagem
e depois gravaram. Eles puderam perceber que as imagens provenientes de
aparelhos passam pelas mãos do homem e, além disso, elas sofrem
transformações provocadas pela estrutura do aparelho (imagem tridimensional
para bidimensional).
Essas percepções são importantes, no processo de alfabetização
semiótica, pois entender que os textos audiovisuais são provenientes de ideias
humanas e dos programas dos aparelhos faz com que a recepção/leitura seja
mais criteriosa. Logo, podemos afirmar que alfabetização semiótica é uma
competência necessária para a leitura e produção de textos audiovisuais na
sociedade contemporânea.

Sabemos que a alfabetização semiótica já acontece fora da sala de aula,
de maneira informal, iniciada pela família, dentro do contexto social no qual a
criança está inserida. Desde que nasce, a criança já consome os bens culturais
produzidos pelo seu universo cultural, interpreta a língua materna, aprende a
falar, a comunicar-se, faz uso da linguagem oral, gestual, escuta rádio, vê
televisão, algumas utilizam computadores, etc., enfim, ela está inserida em
contextos

multilinguísticos,

nos

quais

estabelece

relações

e

constrói

significados.

Assim, partimos do princípio de que somos sujeitos capazes de produzir
e atribuir sentidos no decorrer dos nossos processos comunicativos; estamos o
tempo todo ressignificando as mensagens, por meio da nossa estrutura
cognitiva, as mensagens que nos chegam das relações sociais que
estabelecemos com o meio social e físico.

Logo, não podemos estabelecer um único caminho no processo de
aprendizado de um determinado conteúdo, como, por exemplo, o da linguagem
audiovisual. Devemos, sim, respeitar os conhecimentos prévios de nossos
alunos e utilizá-los como ponto de partida para o aprendizado de um novo
conteúdo.
Outro aspecto que chamou muito a atenção dos oficineiros foi a
dificuldade na confecção dos roteiros. Tiveram que sentar juntos com os alunos
para a escrita dos roteiros. A possibilidade de fazer um filme de apenas um
minuto foi um grande desafio.
Percebemos que eles tinham dificuldade em escrever a imagem e, depois,
o som que faria parte dessa mesma imagem, ou seja, a separação dos códigos
não estava clara. O grupo conseguia falar a história, o que gostaria de contar,
mas não dentro da estrutura de roteiro trabalhada na oficina.
O conhecimento/cultura é construído na interação, em que a ação do
sujeito sobre o objeto é mediada pelo outro por meio da linguagem. Logo, não
acumulamos conhecimento/cultura: nós o transformamos e essa transformação
é o próprio processo de expansão. Essa concepção aposta nas ideias de
experimentação, de transformação e de criação. Como vimos, as oficinas
propiciaram

momentos

de

sensibilização,

reflexão,

experimentação

e

transformação de sistemas de representação. Com isso, o trabalho desenvolvido
esteve mais próximo de uma concepção construtivista, pois os alunos,
efetivamente, participaram: partilharam ideias e as praticaram, concretizando-as
em filmes de animação. Além disso, a dinâmica desenvolvida nas oficinas
assemelhou-se ao movimento de nossa cultura, uma vez que, alunos e
professores experimentaram e transformaram sistemas semióticos. O fato de
vivenciarem essa dinâmica cultural foi fator determinante para o processo de
alfabetização semiótica.
Os alunos, na sua maioria, demonstraram por escrito que apreciaram o
trabalho realizado. Ficou evidente que o fato de terem produzido um texto
audiovisual – filme de animação – foi bastante gratificante. Por mais que as
tecnologias façam parte do nosso dia-a-dia, ainda são poucas as possibilidades
que temos de usufruí-las. Provavelmente, a sensação de produzir um texto
audiovisual é parecida com a que tivemos quando começamos a escrever: o
poder de transmitir uma ideia por meio de uma determinada linguagem.

Logo, quando se tem a possibilidade de sair da posição de espectador e
assumir a função de produtor, desafios surgem e obstáculos precisam ser
superados; a oficina possibilitou isso.
Há que se mencionar o fato de que muitos alunos apontaram a confecção
dos personagens como a tarefa considerada difícil. Ao proceder a uma análise
mais acurada e somando a ela informações advindas de conversas informais e
observações, pudemos perceber que estavam se referindo a uma atividade
trabalhosa em vez de difícil.
Os alunos fizeram esta etapa – confecção dos personagens – sozinhos.
Já a filmagem e a edição de som contaram com a colaboração dos
coordenadores. Foram eles que assumiram os aparelhos e apenas mostraram
como funcionam. Foram poucas as vezes que os alunos puderam manuseá-los.
Suponho que esse fato fez com que os alunos não percebessem a complexidade
dessas etapas. A percepção dos entraves só é possível, quando enfrentamos o
problema. É por meio do fazer que aprendemos e nos conscientizamos de que
temos mais a aprender. O fato de os alunos colocarem “a mão na massa” fez
com que eles percebessem que algumas etapas na elaboração dos seus textos
audiovisuais precisam ser retomadas.

Apesar de o trabalho realizado pelos coordenadores ter deixado algumas
lacunas, parece-nos que a oficina contribuiu para ampliar a compreensão do
como se produzem textos audiovisuais e, por sua vez, de como as imagens
podem ser lidas. Poderíamos dizer que as atividades realizadas nas oficinas
contribuíram para o processo de alfabetização semiótica: trabalhou-se a escrita
por meio do roteiro, transformou-se o roteiro em imagens, buscou-se dar som às
imagens, enfim, um grande texto foi construído a partir de diferentes sistemas de
signos.
É necessário aprender a ler os códigos culturais para compreender a
cultura como sistema semiótico. Som, imagem, movimento, textura, cheiro,
paladar não são meras extensões dos órgãos dos sentidos. São:
...elementos complexos resultantes de um processo semiótico,
resultam da ação produtora de transformação de signos (...) os
textos audiovisuais são exemplares nesse sentido, uma vez que
seus exemplares são sistemas semióticos (Machado, 2003b,
p.156).

Logo, os entrelaçamentos de códigos que ocorreram, as percepções das
diferenças entre os códigos, o fato de se produzirem textos foram ações que
corroboraram para uma alfabetização semiótica.

4. DESTACAR OS PRINCIPAIS FATORES POSITIVOS E NEGATIVOS QUE
INTERFERIRAM NA EXECUÇÃO DO PROJETO

Aspectos positivos:
Um dos aspectos positivos que gostaríamos de ressaltar foi a
oportunidade de realizarmos um trabalho em parceria com a escola.
Convivemos, durante um semestre, com as crianças e a professora em uma sala
de 5ª. Ano. Fomos bem recebidos e a realização das oficinas transcorreu com
muita tranquilidade. Tivemos também a oportunidade de entender como as
crianças foram se apropriando das atividades propostas e, ao mesmo tempo,
elas nos deram pistas de como poderíamos melhorar a proposta da oficina numa
próxima oportunidade.
Outro aspecto positivo foi o envolvimento da equipe de pesquisadores.
Assumimos as tarefas com afinco e responsabilidade. Todas as atividades foram
decididas coletivamente e sempre que entrávamos na escola. O interesse dos
alunos;
Aspectos negativos:
Apesar da boa acolhida que tivemos da escola, os trâmites da nossa entrada
exigiram um tempo que não estava previsto. Com isso, o início das atividades
ficou para segundo semestre. Contudo, diante de tudo que foi feito, não
conseguimos visualizar aspectos negativos.

5. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, INFORMANDO O NÚMERO DE
ORIENTANDOS (Graduação, Aperfeiçoamento, Mestrado e Doutorado) E
OUTROS
As pesquisas dos alunos bolsistas não têm relação direta com o trabalho que foi
desenvolvido no projeto. Apenas o pesquisador Fernando Berlezzi, que é
voluntário, utilizará parte dos dados em sua dissertação. Apesar disso, já
estamos organizando as apresentações/publicações que aconteceram no

decorrer de 2017. (Anexo 2). Cumpre lembrar que todos mostraram interesse em
participar.

6.

CONTATOS

NACIONAIS

E

INTERNACIONAIS

OCORRIDOS EM FUN˙ˆO DO PROJETO
Não fizemos contatos internacionais.

EFETIVAMENTE

Anexo 1 – Roteiro da peça “O imperador e a bailarina”
NARRADORA:
Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, lá na China, um país
beeeeeeeeemmmm longe, especificamente, lá do outro lado da terra, ou seja, aqui
embaixo do nosso pé, morava um chinesinho de olhos bem pequenininhos assim, mas
que não tinha nada de bonzinho, não!!!
Ele era mal-humorado, mandão, mimado, metido a sabichão e não deixava
ninguém lhe dizer nãoooo!!!!!
Todo mundo tinha medo dele, porque ele fazia o que bem queria, era o
Imperador da China, mandava no pedaço.
O que ele falava era uma ordem.
IMPERADOR:
Tucurucurucu
Tucurucurucu
Anda pra frente
Mais pra frente
Pro lado agora
Não!
Pro outro lado
Isso! Agora segue em frente
Mais pra frente.
XING LING:
Mas, Imperador, até quando eu devo andar em frente?
Logo mais eu posso sair de cena...

IMPERADOR:
Até infinitamentementemente em frente!
(XING LING sai de cena)
NARRADORA:
Só mesmo a bailarina Sing Zunga é que conseguia acalmar o Imperador Zang
Zado.
Todos os dias, durante o chá da tarde, ela dançava para o nosso chinesinho.
E ele ficava encantado com os gestos da bailarina. Era o único momento em que
havia paz e beleza no Império.
Só que um dia, enquanto o Imperador dormia, a bailarina Sing Zunga pediu
demissão do emprego, para desespero do coitado do secretário do Imperador.
SING ZUNGA:
Xing Ling, eu vim aqui avisar que a partir de hoje eu não
danço mais nesse Império, tá?
XING LING:
Mas, como assim Sing Zunga? Você não pode fazer isso.
O Imperador vai me matar se você não dançar mais para
ele.
SING ZUNGA:

Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou cansada
de fazer sempre a mesma apresentação. Fui convidada para fazer
parte da turnê do cantor Mixi Gui e aceitei na hora. Quero
conhecer o mundo, novas culturas, novas cores, novas formas,
novas horas... aliás, por falar em hora, com licença que eu já estou
atrasada, senão perco meu navio. Até mais Xing Ling!
(gongo)
XING LING:
Sing Zunga volta aqui.
O Zang Zado acordou, é agora que ele acaba comigo.
IMPERADOR:
Tucurucurucu
Tucurucurucu
Tucurucurucu
Como é
que é?
Eu quero vê
o meu
balé
Qual é?
XING LING:
Então, excelentíssimo Imperador aconteceu...
Aconteceu um imprevisto...
IMPERADOR:
Imprevisto?
Que imprevisto?
XING LING:
É, um imprevisto...ah, ah,ah
Hoje, hoje.... Hoje não vai ter balé.
IMPERADOR:
Não...
Como assim: Não????????????????????
Nunca ninguém me disse não
Como você ousa dizer não para mim?????
Por que hoje não vai ter balé??
Você sabe que quem diz não para mim pode morrer?

XING LING:
Morrer?
Então, Imperador... Justamente!
A Sing Zunga morreu!
IMPERADOR:
Morreu!?
A minha Sing Zunga morreu, mas isso é uma tragédia

XING LING:
Sim, Imperador, uma tragédia, completa tragédia.
Lamentável tragédia, e, por isso, não vai ter apresentação de
balé hoje.

IMPERADOR:
Não! Eu não aceito não como resposta!
Nem a morte me diz não.
Eu não aceito isso.
Chame já o mago Zaz Traz.
(secretário faz gesto para chamar)
ZAS TRAZ:
Já cheguei, Imperador!
IMPERADOR:
Mas você é rápido mesmo
ZAS TRAZ:
Por isso me chamam assim, Imperador: Zaz, traz!
IMPERADOR:
Hum!
Então vamos ver se você vai continuar com o mesmo
nome depois da tarefa que vou lhe dar, ou vai passar a se
chamar, Zaz, Jaz!!!!!!!!!
ZAS TRAZ:
Desculpe, não entendi Majestade. Quer dizer, Imperador.
IMPERADOR:
É o seguinte meu caro mago: você precisa trazer de volta
à vida a minha bailarina preferida, a minha amada Sing Zunga,
para dançar balé ainda hoje para mim, ou quem vai se encontrar
com ela no mundo dos mortos é você.
Entendeu agora?
ZAS TRAZ:
Entendi, Imperador, entendido!
(Xing Ling ri)
IMPERADOR:
Tá rindo do que Xing Ling? Você também vai se encontrar com
a Sing Zunga se não tiver apresentação de balé hoje.
XING LING:
Garanto que ela deve tá melhor que aqui.
IMPERADOR:
O que? Como assim? Você quer morrer hoje?

XING LING:
Não!
Claro

que

não,

meu

senhor.

IMPERADOR:
Então trate de ficar de olho em Zas Traz enquanto eu vou
dar um passeio.
Quando eu voltar no fim do dia, quero minha ver minha
SIng Zunga dançando de volta à vida, do contrário... já sabem.
(gongo)
ZAS TRAZ:
E agora, Xing Ling? O que a gente vai fazer?
XING LING:
Como assim “o que a gente vai fazer”?
O que você vai fazer, meu amigo.
O mágico aqui é você.
ZAS TRAZ:
É, mas quem mentiu para o Imperador foi você, meu
caro.
XING LING:
Como você sabe?
ZAS TRAZ:
Eu vi a Sing Zunga entrando no navio do cantor Mixi Gui,
to sabendo que ela vai dançar na turnê do show dele pelo
mundo.
XING LING:
E por que você não contou que eu menti para o
Imperador?
ZAS TRAZ:
E
porque
eu
faria
Eu quero ensinar uma coisa para este mimado mandão.

isso?

XING LING:
Que coisa?
ZAS TRAZ:
Uma coisa que é muito mais forte e poderosa do que ele,
do que qualquer um de nós.
Uma coisa capaz de construir e destruir mundos;
Uma coisa tão poderosa, mas tão poderosa que é capaz
até de construir e destruir todas as outras coisas... Para o bem
e para o mal, depende da capacidade da nossa imaginação.
XING LING:

E que coisa é coisa é essa, Zas Traz?
ZAS TRAZ:
A ilusão!
Agora vamos, venha me ajudar, que nós temos muito
trabalho e pouco tempo até o Imperador voltar!
NARRADORA:
E, assim, os dois se puseram a trabalhar na tal lição que queriam mostrar para
o Imperador mandão, que logo já estava de volta do seu passeio.
(gongo)
IMPERADOR:
Tucurucurucu
Tucurucurucu
Tucurucurucu
E então, seus dois valentões, já resolveram os seus
problemas?
ZAS TRAZ:
Como assim, Imperador?

IMPERADOR:
Ué! Quero saber, se conseguiram trazer a Sing Zunga de
volta à vida!
Se a minha bailarina preferida vai dançar para mim hoje
de novo, ou vocês vão se encontrar do lado de lá que é aqui
mesmo.
ZAS TRAZ:
N...
XING LING:
Nem pense em dizer essa palavra para ele!
IMPERADOR:
Nnnnnnnnnn o que??
ZAS TRAZ:
Nnnnnnnada feito, Imperador. Nenhum de nós vai deixar
o Império Chinês para se encontrar com a Sing Zunga. Quer
dizer, pelo menos, hoje não.
IMPERADOR:
Quer dizer, então, que ela vai dançar para mim hoje?
ZAS TRAZ:
Vai sim, senhor, Imperador!
Vai dançar lindamente como sempre!

XING LING:
Aliás, já está tudo pronto para a apresentação não está,
Zas Traz?
ZAS TRAZ:
Está sim, Xing Ling.
XING LING:
Então, só precisamos que o senhor se sente aqui, em
silêncio para que o espetáculo de outro mundo possa começar.
IMPERADOR:
Eu duvido.... Mas duvido mesmo que esse mago consiga fazer
a minha Sing Zunga se mexer lá do mundo dos mortos... quem
vai pra lá é ele...
(música/movimento)
IMPERADOR:
Sing Zungaaaa meu amor, é você!
Tucurucurucuuuuuuu
(gongo)
NARRADORA:
E, assim, Zaz Traz e Xing Ling ficaram livres do terrível castigo do Imperador. A
imaginação salvou os dois.
A partir daquele dia, toda tarde teve uma apresentação diferente no Império, o
que passou a se chamar Teatro de Sombras.
Com a ilusão, o Imperadorbg aprendeu que nem tudo é o que parece, ou nem
tudo que parece é o que é?
Ih! Agora é com vocês...
FIM!

Anexo 2

Possibilidades de publicação e participação de eventos
1. IV Colóquio de Letramentos, Linguagem e Ensino – Formação e trabalho
docente
07 a 09 de junho
UFJF
www.ufjf.br/nucleofale/2017/01/iv-coloquio-de-letramento-linguagem-e-ensinoformacao-e-trabalho-docente/
http://www.ufjf.br/praticasdelinguagem/edicoes-2/edicoes/
Pretendemos encaminhar um relato de experiência. (Dois pesquisadores já
assumiram essa tarefa).

2. Publicação em revista:
2.1 Revista Renote
http://seer.ufrgs.br/renote
Data do envio do artigo: 1º de março - 20 de maio. (Dois alunos já assumiram
essa tarefa).
2.2 Revista Práticas de Linguagem
http://www.ufjf.br/praticasdelinguagem/edicoes-2/edicoes/
Data do envio: junho de 2017. (Três alunos já assumiram).
2.3 Revista Comunicação e Educação. Já foi encaminhado/professores
pesquisadores.

3. Participação em evento e publicação em anais
3.1 V Seminário Web Currículo/PUC SP – Ainda não saiu site de divulgação do
evento. (Dois alunos assumiram)
3.2 INPLA - O InPLA – Intercâmbio de Pesquisas em Linguística Aplicada – é
um evento pioneiro em Linguística Aplicada no país. Realizado bienalmente, o InPLA
configura-se como espaço de debate em construção contínua por grupos de
pesquisadores e tem sido organizado, desde seu início, pelo Programa de PósGraduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL) da Pontifícia
Universidade Católica – São Paulo (PUC-SP). Previsto: novembro de 2017. (Dois alunos
assumiram)
3.3 Educere-XIII Congresso Nacional em Educação. Inscrições a partir de março.
(Dois alunos assumiram).
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