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o mundo da animação as técnicas estão cada vez mais apura

fascínio particular, onde é possível aliar a expressividade 

milenar. Este artigo aborda o Stop Motion

realizada uma pesquisa de referencial bibliográfico, 

Stop Motion, fases do planejamento do Stop Motion, 

quantitativa, feita através de um formulário on line

pesquisa foi realizada com a população de alunos do curso de Artes Visuais, 

do Centro Universitário Ítalo - Brasileiro (UNIÍTALO), sendo a amostra alunos 

que cursaram o 1º semestre de 2016, no 5º núcleo, no total de 14 alunos, 

matéria Arte e Cultura Digital e posteriormente feita sua análise como pode ser 

visto no decorrer desta pesquisa. Também foi feito um estudo de 

MUSEU DO VÍDEO GAME - Curta Metragem em Stop Motion, 

a teoria foi colocada em prática. Portanto, a técnica do Stop Motion

ser utilizada em sala de aula, seja nas aulas de Artes ou 
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1. INTRODUÇÃO 

No decorrer da história do ser humano, ele procura entender ou representar a 

forma de movimento, o dinâmico, isso faz com que estimule a percepção 

visual. Por este motivo o tema de pesquisa é animação Stop Motion2- da teoria 

à prática, uma arte que vêm do século XIX, ou seja, muito antes das 

tecnologias computacionais existirem. Mesmo com o passar dos séculos o Stop 

Motion ainda é bastante prestigiado por artistas de cinema, como o renomeado 

Tim Burton, nasceu na cidade de Burbank do Condado de Los Angeles, no 

estado da Califórnia, diretor, animador, um grande apreciador dessa arte ou as 

agências de publicidade e propaganda, entre outros. 

O interesse por este estudo se deu durante o período da minha graduação em 

Artes Visuais no Centro Universitário Ítalo - Brasileiro (UNIÍTALO), 

especialmente na matéria de Arte Digital, que tivemos que produzir um vídeo 

utilizando a técnica Stop Motion, com uma abordagem em um museu não 

especificado. Durante esse tempo percebi que através de pesquisas em livros, 

textos, internet a importância do aprofundamento no assunto, não existiam 

muitos materiais em português sobre esse tema e que essa técnica pode ser 

implementada não somente na aula de Artes, mas como a interdisciplinaridade 

na sala de aula, incluindo no PCN - Arte (Parâmetros Curriculares Nacionais - 

Artes), oportunizando significado ao ensino-aprendizagem. 

De acordo com a Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA, 2005), 

a produção de animação brasileira teve um excelente desempenho nos últimos 

anos. Além disso, o site UOL3 notícias fala sobre que o cinema de animação 

deu um passo importante em sua história. No ano de 2013, pela primeira vez 

foi lançado um longa metragem brasileiro feito com a técnica Stop Motion, com 

o filme "Minhocas", uma divertida história sobre amizade, sua produção levou 5 

(cinco) anos, contando com mais de cem bonecos articulados para os 40 

personagens retratados pelo filme. Sem contar que cada segundo de cena 

                                            
2 Stop Motion é uma técnica de animação feita quadro a quadro através de fotos. Desse modo 
um objeto inanimado ganha vida, através de uma ilusão de movimentos providos de uma 
sequência fotográfica. 
3 http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2013/12/18/animacao-minhocas-
inaugura-a-tecnica-stop-motion-no-cenario-dos-longas-brasileiros.htm 
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exige pelo menos 24 fotos, sendo assim, em uma história com quase duas 

horas de duração, foram tiradas um total de 600 mil fotografias. 

Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo analisar como a teoria do Stop 

Motion é colocada em prática, principalmente ao produzir um curta metragem. 

Para a produção desta pesquisa foram utilizados diversos meios de coleta de 

dados referentes ao tema Stop Motion, tais como: o que é Animação e Stop 

Motion, qual sua origem, quais as técnicas do Stop Motion e suas etapas de 

planejamento. A busca foi feita por meio de livros sobre Stop Motion e 

Animação Digital (impressos e digitais), internet em sites específicos sobre 

animação ou que tinham material para estudo. Pesquisa quantitativa feita 

através de um formulário direcionado para um grupo específico (amostra), onde 

por sua vez responderam online e feita sua análise como pode ser visto no 

decorrer desta pesquisa. Um estudo de caso do curta metragem MUSEU DO 

VÍDEO GAME - Curta Metragem em Stop Motion, analisar se realmente a 

teoria foi colocada em prática. 

2. ANIMAÇÃO 

Conforme Magalhães (2015, pág. 9), animação significa "Anima vem do grego 

anemon, que tanto podia significar “alma” como “movimento”, ou ainda, 

"vento"... (anemógrafo, por exemplo, é o nome da máquina que mede a 

velocidade dos ventos)".  

Animação tem também outros significados como alegria, sinais positivos para a 

vida e alma, no mundo da arte a animação é criar movimentos através de uma 

ilusão ótica, que utiliza de meios técnicos como cinema, vídeo, computador ou 

aparelhos eletroeletrônicos (simples ou engenhosos), é possível criar e inventar 

formas de vida, movimentos que nem sempre precisa corresponder à realidade 

que conhecemos. Existe várias maneiras de fazer animações com aparelhos 

(Zootrópio, Fenaquistoscópio, etc) ou com apenas folhas e canetas. 

(MAGALHÃES, 2015). 
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Magalhães (2015, pág. 63) afirma: 

As diferentes variações de tamanho dos deslocamentos de um objeto 
a ser animado em cada captura de imagem geram movimentos 
CONSTANTES, ACELERADOS, DESACELERADOS ou 
IRREGULARES. Quando não há deslocamento, cria-se uma PAUSA, 
que pode existir antes, depois ou durante os movimentos.  
Combinando todas estas variantes, torna-se possível simular todas as 
leis físicas, incluindo as ações e emoções dos seres vivos. 

Ao produzir Stop Motion utiliza tecnologias e recursos diversos, do mais 

simples que pode ser feito em casa (massinha, cartolina, bonecos da lego, etc.) 

ou com mais sofisticação (plastilina, madeira, arame, etc.), como para a 

produção de um filme de longa metragem (cinema). 

3. STOP MOTION 

Segundo Purves (2011), o Stop Motion iniciou em Paris, no século XIX, com o 

ilusionista George Méliès, ele utilizava diversos métodos para tornar o mestre 

dos espetáculos ilusionistas. Em suas apresentações utilizava projeção de 

filmes no palco, esses filmes era ele que produzia. Durante uma de suas 

gravações, sua câmera de repente parou de filmar. O resultado final foi a 

produção de vários frames – esse pequeno problema da câmera permitiu ao 

artista recriar diversos truques e sem saber criou o Stop Motion. 

O Stop Motion é uma técnica de animação que trabalha em cima dos “frames”, 

são imagens em sequência , ao serem reproduzidas em velocidade, dão a 

Imagem 1: Zootrópio Imagem 2: Fenaquistoscópio 

Aparelho Zootrópio Aparelho Fenaquistoscópio 
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sensação de movimento, ou seja, quadro a quadro, essas imagens criadas 

devem ser estabilizadas diante dos nossos olhos por um tempo mínimo 

suficiente para que possamos registrar, devem estar de forma coerente, pois 

esse registro que tem a referência fixa e constante para a ilusão de movimento. 

Infelizmente, sem esse mecanismo a animação não acontece ou sua qualidade 

acaba sendo prejudicada. (MAGALHÃES, 2015). 

Para que possa ser feito o Stop Motion é necessário uma máquina de filmar ou 

fotográfica e um computador. Pode ser utilizado uma variedade de materiais, 

com o mesmo resultado, massa de modelar, plastilina, etc. Para estas 

animações pode ser do simples desenho ou de recursos mais sofisticados. Por 

este motivo, as despesas de produção pode variar. Lembrando caso for um 

curta metragem, será completamente diferente de cinema, pois no cinema, o 

material deve ser muito mais resistente e maleável, para não perder a 

qualidade e deixar o mais realístico possível. (MAGALHÃES, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem 3: Cenários e Bonecos Stop Motion 

Desenvolvendo o cenário e os bonecos para Stop Motion 
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Dentro do Stop Motion há outras técnicas, como: 

Pixalation - é uma técnica que utiliza as pessoas para fazer a animação. Essa 

técnica utiliza o mesmo princípio do Stop Motion, onde tira diversas fotos e a 

pessoa vai mudando de posição. Esses movimentos geralmente são 

movimentos que nunca seriam feitos na vida real. (MAGALHÃES, 2015, pág. 

84) 

 

 

 

 

 

Recortes - essa é a técnica mais simples e rápida de todas as técnicas do Stop 

Motion. Pois, utiliza papéis e desenhos recortados que sugerem o movimento. 

(MAGALHÃES, 2015, pág. 88). 

 

 

 

 

 

 

Areia - essa técnica requer habilidade em desenho, pois a pessoa manipula os 

grãos de areia com os dedos e outros instrumentos, fazendo os desenhos. A 

câmera fica posicionada na vertical, fixa em um suporte, quando a pessoa vai 

criando o desenho é necessário ir tirando as fotos, conseguindo um efeito 

mágico e surpreendente. Lembra um pouco das brincadeiras de praia na areia. 

Também é possível fazer em outras superfícies como transparente ou 

translúcida (vidro ou acrílico) onde acaba tendo um efeito de iluminação por 

Imagem 4: Pixalation 

Imagem 5: Recortes 

Desenvolvendo a técnica em Recortes 

Desenvolvendo a técnica Pixalation 



 

baixo e demonstrando outras texturas, de maneira a gerar lindas imagens. 

(MAGALHÃES, 2015, pág. 94).

 

 

 

 

 

 

 

Desenho na Película - essa é a única técnica que não utiliza a 

feita com os equipamentos de filmagem ou fotografia, sendo que os desenhos 

são realizados na própria película

imagens registradas pela 

(MAGALHÃES, 2015, pág. 98).

 

 

 

 

 

 

Claymation (Animação de Massinha) 

feitos de massa de modelar, ou até mesmo personagens de massinha 

interagindo com cenários 

movimentos que são feitos, acabam deformando

pág. 9). 

As técnicas descritas acima

Festival Internacional de Animação do Brasil 

Desenvolvendo a técnica em Película

baixo e demonstrando outras texturas, de maneira a gerar lindas imagens. 

, 2015, pág. 94). 

essa é a única técnica que não utiliza a câmera

feita com os equipamentos de filmagem ou fotografia, sendo que os desenhos 

são realizados na própria película, ou seja, as imagens ficam onde estaria as 

imagens registradas pela câmera em um processo 

, 2015, pág. 98). 

Claymation (Animação de Massinha) - todos os personagens e cenários são 

feitos de massa de modelar, ou até mesmo personagens de massinha 

interagindo com cenários reais. Como os personagens não têm esqueleto, os 

movimentos que são feitos, acabam deformando os personagens. (MANCUSO, 

técnicas descritas acima, podem ser vivenciadas por frequenta

Internacional de Animação do Brasil - Anima Mundi, é maior festival de 

Imagem 7: Desenho na Película 

Imagem 6: Areia 

Desenvolvendo a técnica em Areia 

Desenvolvendo a técnica em Película 
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baixo e demonstrando outras texturas, de maneira a gerar lindas imagens. 

câmera, pois é 

feita com os equipamentos de filmagem ou fotografia, sendo que os desenhos 

, ou seja, as imagens ficam onde estaria as 

 convencional. 

todos os personagens e cenários são 

feitos de massa de modelar, ou até mesmo personagens de massinha 

reais. Como os personagens não têm esqueleto, os 
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animação das Américas e o segundo maior do mundo, que acontece no Rio de 

Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília. (Anima Mundi, 2016). 

No mundo contemporâneo da animação, onde exige cada vez mais técnicas 

apuradas, o Stop Motion ainda exerce um fascínio peculiar ao seu público. 

Acaba ousando, na contramão das tendências atuais que acabam buscando 

com minimalismo os aspectos da realidade, como por exemplo os movimentos 

do corpo, expressões faciais ou as texturas diferentes, o Stop Motion alia a 

expressividade poética a uma aparente simplicidade. (Purves, 2011). 

O Stop Motion é uma técnica despojada, mas que exige muita dedicação do 

animador. Para auxiliá-lo, existem um maior número de ferramentas digitais, 

que permitem a maior eficácia do trabalho, sem perder a essência 

predominante artesanal. Essa técnica ainda pouco explorada no Brasil, mas 

que é capaz de cativar profundamente as mais diversas audiências. 

 

4. DIGITALIZAÇÃO 

Como lembra Chong (2011), os computadores utilizam uma linguagem 

bastante complexa, conhecida como código binário, por utilizar somente dois 

valores: 1 ou 0, ou seja, "o computador é uma máquina que conta até 1". 

Para que o computador possa lidar com os dados, precisa converter em sua 

linguagem. Todo esse processo recebe o nome de digitalização. Como por 

exemplo, uma lâmpada elétrica, existe apenas dois estados: ligada e desligada. 

Assim, a lâmpada ligada representa 0 e desligada 1. Isso é conhecido como a 

menor unidade do computador ou informação - bit e assim por diante byte, 

megabyte, gigabyte, terabyte. Mas, com essa tecnologia avançada os usurários 

não conseguem visualizar essa linguagem, o que visualizam são as 

informações já codificadas (imagens, textos, planilhas, etc.). 

Portanto,é importante que o animador tenha o conhecimento dos fundamentos 

das tecnologias digitais, para que possa aproveitar da melhor forma possível o 

potencial dessas ferramentas.  
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5. FASES DO PLANEJAMENTO - STOP MOTION 

Ao produzir um Stop Motion é necessário seguir as fases do planejamento, 

para que sua ideia torne realidade e principalmente terá noção caso sua ideia 

funcionará.  

A Animação em Stop Motion é um processo diferente das outras produções 

cinematográficas, pois através das fases do planejamento é possível visualizar 

mais precisamente como ficará a animação em Stop Motion, por este motivo é 

importante passar por todas as fases do planejamento, que no final valerá a 

pena. 

5.1 ROTEIRO 

A primeira fase do planejamento é o desenvolvimento da sua ideia, conforme 

SHAW (2012, pág. 35, grifo do autor) "[...] escrever um roteiro e, a partir daí, 

pensar em tratamento, pelo qual você precisa começar a planejar a aparência 

do filme, o design dos personagens e, igualmente importante, o som do filme". 

Para Field (2011, pág. 12),  

O roteiro é uma história contada em imagens, diálogos e descrições, 
localizada no contexto da estrutura dramática. O roteiro é como um 
substantivo — é sobre uma pessoa, ou pessoas, num lugar, ou 
lugares, vivendo sua "coisa".  
Todos os roteiros cumprem essa premissa básica. A pessoa é o 
personagem, e viver sua coisa é a ação.  
[...]Ação é o que acontece; personagem, a quem acontece. Todo 
roteiro dramatiza ação e personagem. Você tem que saber sobre que 
é o seu filme e o que acontece a ele ou ela. É um conceito primário 
para escrever.  

Portanto, no roteiro é necessário colocar todas as ideias em prática, qual será o 

título (algo que chame a atenção), sinopse (resumo da história), quais serão as 

cenas e a descrição das mesmas (estudo dos personagens, cenários, cores), a 

concepção estética da animação, para isto é necessário fazer uma pesquisa. 

Pois, é essencial para poder redigir um bom roteiro. 

5. 2 STORYBOARD 

O storyboard, é uma etapa intermediária, pois fica entre o roteiro do filme e sua 

realização na prática, conforme o site Associação Brasileira Cinematografia, 

"storyboards são usados para o planejamento visual das cenas a serem 
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filmadas e também para transmitir a toda a equipe o que se espera em cada 

cena", torna mais fácil a filmagem e seguir o roteiro de forma adequada. 

O Storyboard é uma sequência de quadros, o qual irão conter as imagens do 

filme, essas cenas são desenhadas de forma imaginadas pelo diretor, tem a 

opção de colocar a descrição da ação, do movimento, o som que 

acompanharão, o que julgar importante. 

Os storyboards são importantes no planejamento de filmes de animação, 

principalmente em tratando em Stop Motion, pois é a possibilidade da primeira 

aproximação das artes, dos objetos, dos movimentos, que serão 

confeccionadas para as cenas. Portanto, pode ser considerado uma prévia do 

filme em formato de quadrinhos. (Site Associação Brasileira Cinematografia). 

5.3 FASE FINAL 

Na fase final começa a modelagem dos personagens, cenários, tudo que será 

necessário para a produção do Stop Motion. Desenvolve as ações e os 

cenários para a gravação, edição de vozes dos personagens e sons e 

principalmente encaixar a maquete na trilha sonora e os efeitos especiais e 

sonoros. Após, esta fase é a pós produção (finalização) fazer algumas 

correções de efeitos e sons especiais, cor e principalmente conferir se está 

tudo sincronizado, as imagens e sons, ou seja, fazer as edições finais para 

passagem para película e fazer a divulgação. (SITE DESENHO ONLINE.COM). 

 

  

Imagem 8: Estúdio 
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6. PESQUISA QUANTITATIVA 

A pesquisa quantitativa utiliza dados quantificados, tem como princípio 

quantificar os dados de maneira a responder a uma questão, um problema de 

pesquisa. A quantificação de dados é através de um questionário padronizado, 

estruturado, para análise dos resultados e sua apresentação posterior. 

(Gerhardt; Silveira, 2009, pág. 33). 

As pesquisas quantitativas são utilizadas nas situações pretende 

estatisticamente um hipótese sem, necessariamente, querer entender as 

motivações por traz das respostas. 

Portanto, esta pesquisa foi realizada com a população de alunos (39 alunos) do 

curso de Artes Visuais, do Centro Universitário Ítalo - Brasileiro (UNIÍTALO), 

amostra alunos que cursaram o 1º semestre de 2016, no 5º núcleo, idade 

média 29 anos, total de 14 alunos, matéria Arte e Cultura Digital. 

Gráfico 1 - Pesquisa do tema 

 

Os alunos do curso de Artes Visuais, do Centro Universitário Ítalo - Brasileiro 

(UNIÍTALO), tiveram que elaborar um vídeo em Stop Motion, para a Matéria de 

Arte Digital, com uma abordagem em um museu não especificado, ao elaborar 

93%

7%

Você pesquisou sobre o seu tema?

Sim

Não

Fonte: Da própria autora, 2016 
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o vídeo tiveram a liberdade de escolher o título do vídeo, por este motivo eles 

escolheram o que mais se identificaram, de maneira a tornar um trabalho com 

mais significado de ensino - aprendizagem, como pode ser visualizado na 

Tabela 1 - Tema do Stop Motion (pág. 10). Ao analisar o Gráfico 1 - Pesquisa 

do tema (pág. 11), 93% dos alunos estudaram o tema escolhido, de maneira a 

produzir o vídeo com qualidade e dentro que foi solicitado (estrutura: começo, 

meio, fim; coesão e coerência). 

Tabela 1 - Tema do Stop Motion 

Nome Stop Motion 
Frequência Absoluta 

(FA)4 
Frequência Relativa 

(FR)5 

Arte Rupestre 2 14,29% 

Comunicação 1 7,14% 

Era uma vez 2 14,29% 

Impressionismo 1 7,14% 

Museu 2 14,29% 

Noite estrelada de 
Jady 

1 7,14% 

Os irmãos Timotheos 3 21,42% 

Passei ao museu 1 7,14% 

Surrealismo 1 7,14% 

Total 14 100% 

 
 

                                            
4 Frequência Absoluta: quantas vezes cada título do vídeo Stop Motion foi citada. 
5 Frequência Relativa: a frequência relativa nos fornece uma melhor visualização, pois os 
dados percentuais traduzem melhor a situação comparativa de cada caso. 

Fonte: Da própria autora, 2016 
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Gráfico 2 - Roteiro sobre o Stop Motion 

 

Gráfico 3 - Storyboard sobre o Stop Motion 

  

Todos os alunos que produziram o vídeo em Stop Motion, conseguiram  

preparar todas as fases do planejamento do Stop Motion, que inclui a 1ª 

100%

Você fez o Storyboard do Stop Motion?

Sim

Não

Fonte: Da própria autora, 2016 

Fonte: Da própria autora, 2016 

100%

Você fez o Roteiro do Stop Motion?

Sim

Não
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(primeira) fase escrever o roteiro, colocar a ideia no papel e verificar sua 

viabilidade e a 2ª (segunda) fase storyboard, fase intermediária do 

planejamento de Stop Motion, as cenas desenhadas, como fosse uma revista 

em quadrinhos de forma a facilitar a gravação. 

Gráfico 4 - A gravação do Stop Motion, ficou idêntico ao Roteiro e 

Storyboard planejado 

 

Gráfico 5 - No planejamento onde teve mais dificuldade em fazer  

0 1 2 3 4 5 6 7

Editar

Gravação

Produzir

Roteiro

Storyboard

Quais parte do planejamento teve mais 
dificuldade em fazer?

Fonte: Da própria autora, 2016 

Fonte: Da própria autora, 2016 

29%

7%64%

Quando fez a gravação do Stop 
Motion, ficou idêntico ao Roteiro e 

Storyboard planejado?

Sim

Não 

Parcialmente
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Ao produzir os vídeos os alunos tiveram dificuldade em colocar o roteiro e 

storyboard em prática, sendo que apenas 29% ficou idêntico ao planejado, 64% 

parcialmente. A maior dificuldade foi a edição, por não ter conhecimento no 

software e não ter experiência; a gravação, também foi um quesito com 

bastante dificuldade; produzir, ao elaborar o cenário, personagens, como 

colocar em prática a ideia; roteiro e storyboard. Como pode ser visualizados 

nos gráficos 4 e 5, na pág. 13. 

Gráfico 6 - Nos dias atuais você realizaria o roteiro e Storyboard com mais 

facilidade e da mesma forma 

 

 

Cerca de 79% dos alunos que fizeram o vídeo, acreditam que fizessem esse 

trabalho pela segunda vez seria mais fácil, por ter a experiência em todo o 

planejamento e execução e conseguiriam fazer da mesma forma. 

Portanto, pode concluir com esta pesquisa que é de extrema importância o 

planejamento ao fazer um Stop Motion, pois com ele é possível fazer um 

trabalho bem executado e de qualidade e principalmente fica mais fácil quando 

tem a experiência, pois sabe viver as diferentes situações e quando tem o 

conhecimento torna mais fácil.  

79%

21%

Você acredita que tivesse a 
possibilidade de elaborar atualmente o 

Roteiro e Storyboard sua gravação 
ficaria mais fácil e da mesma forma?

Sim

Não

Fonte: Da própria autora, 2016 
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7. ESTUDO DE CASO 

Este estudo de caso foi realizado com a aluna Christiane Martins Oliveira, 

estudante do curso de Artes Visuais, do Centro Universitário Ítalo - Brasileiro 

(UNIÍTALO), que cursou o 1º semestre de 2016, no 5º núcleo, idade 34 anos, 

matéria Arte Digital. 

MUSEU DO VÍDEO GAME - CURTA METRAGEM EM STOP 

MOTION6 

Planejamento 

Ao planejar o curta metragem em Stop Motion, foi escolhido o Tema Vídeo 

Game, por ser atualmente que atinge o público infantil ao adulto, pelo enorme 

desenvolvimento da tecnologia, essa área do entretenimento cada vez mais os 

adultos estão tornando adeptos, por gostarem ou acompanhar os seus filhos. 

Por este motivo será abordado um dos mais famosos dos vídeos games das 

décadas de 70 e 80, o Atari e evoluindo Nitendo, Super Nitendo, Mega Drive, 

Game Boy, Playstation 2 e 3, X BOX, X BOX 360, Celulares (Android, IOS, 

Windows). 

Portanto, no curta metragem terá essa ordem dos jogos:  

Tabela 2 - Ordem dos jogos no curta metragem 

ANO JOGO VÍDEO GAME 
1980 Pac Man Atari 
1981 Donkey Kong Nitendo (NES) 
1985 Super Mario Bros Nitendo (NES) 
1989 Tartarugas Ninjas Super Nitendo 
1993 Star Wars Arcade Mega Drive 

1995 Toy Story 
Sega Genesis, Super 

Nintendo, Game 
Boy e Windows 95. 

2001 Monstros S.A. 
X BOX, PLAYSTATION 2, 

celular, computador 

2015 Minions 
X BOX 360, 

PLAYSTATION 2, celular, 
computador 

                                            
6 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IX8-jevzOZM&feature=youtu.be>. 
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1ª Fase do Planejamento - Roteiro 

Cena 1 - Abertura 

Irá começar uma bola de papel rolando, para no meio do cenário começará 

abrir até aparecer o desenho com vários vídeos games, posteriormente irão 

começar vir as letras até formar Museu do Vídeo Game. 

Narradora 

O Vídeo Game, é um entretenimento que a maioria das pessoas gostam, seja 

da criança ao adulto, pelo enorme desenvolvimento dessa tecnologia, essa 

área cada vez mais tem opções de jogos ou maneiras diferentes de jogar e 

principalmente se divertir.  

Agora você terá uma oportunidade de assistir uma breve história do Vídeo 

Game, através do nosso Museu do Vídeo Game um Curta Metragem em Stop 

Motion. 

Cena 2 - Menino jogando vídeo game 

Aparecerá um menino jogando vídeo game entusiasmado e vidrado.  

Cena 3 - Pac Man 

As letras irão entrar uma de cada vez, até formar a palavra Pac Man, o ano 

1980 e a imagem (Atari) do vídeo game. 

Cena 4 - Pac Man (jogo) 

O jogo inicia e Pac Man irá comendo as peças, até o fastama encostar no Pac 

Man e Game Over. (música de fundo do Jogo) 

Cena 5 - Donkey Kong 

As letras irão entrar uma de cada vez, até formar a palavra Donkey Kong, o 

ano 1981 e a imagem (Nitendo) do vídeo game. 

Cena 6 - Donkey Kong (jogo) 

Fonte: Da própria autora, 2016 
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O jogo inicia e Donkey Kong fica jogando os barris no Mario e ele desvia para 

salvar a Princesa. No final do jogo o Mario consegue salvar a princesa e end. 

(música de fundo do Jogo). 

Cena 7 - Super Mario Bros 

As letras irão entrar uma de cada vez, até formar a palavra Super Mario Bros, o 

ano 1985 e a imagem (Nitendo) do vídeo game. 

Cena 8 - Super Mario Bros (jogo) 

O jogo inicia e o Rex sequestra a Princesa (levando nas costas), Mario e Luigi 

vão atrás do Rex e Mario empurra Rex e o mesmo coloca a princesa no chão e 

Luigi pega a Princesa. Rex e Mario brigam e no final sai correndo o Rex e end. 

(música de fundo do Jogo). 

Cena 9 - Tartarugas Ninjas  

As letras irão entrar uma de cada vez, até formar a palavra Tartarugas Ninjas, o 

ano 1989 e a imagem (Super Nitendo) do vídeo game. 

Cena 10 - Tartarugas Ninjas (jogo) 

O jogo inicia e aparecem todas as Tartarugas Ninjas (Raphael, Donatello, 

Michelangelo e Leonardo) cada um com seu respectivo nome, começam a 

treinar e depois no final do treinamento aparece o mestre Splinter fizeram um 

ótimo treinamento e end. (música de fundo do Jogo). 

Cena 11 - Star Wars  

As letras irão entrar uma de cada vez, até formar a palavra Star Wars, o ano 

1993 e a imagem (Mega Drive) do vídeo game. 

Cena 12 - Star Wars (jogo) 

O jogo inicia e aparecem o R2 - D2 e BB - 8, de repente aparecem o Kylo Ren, 

eles lutam e os robôs vencem, aparece 3 Stormtroopers, um de cada vez e os 

robôs vencem todas as vezes, no final aparece Darth Vader acompanhado do 

Stormtrooper, mais uma luta e os robôs vencem mais uma vez. (música de 

fundo do Jogo). 
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Cena 13 - Toy Story 

As letras irão entrar uma de cada vez, até formar a palavra Toy Story, o ano 

1995 e a imagem (Sega Genesis, Super Nintendo, Game Boy e Windows 95) 

do vídeo game. 

Cena 14 - Toy Story (jogo) 

O jogo inicia e aparece o Buzzy, descobre que está sozinho no quarto e tem 

que procurar todos os colegas, depois de procurar ele encontra todos colegas 

dentro de uma caixa de papelão e end. (música de fundo do Jogo). 

Cena 15 - Monstros S.A. 

As letras irão entrar uma de cada vez, até formar a palavra Monstros S.A., o 

ano 2001 e a imagem (X BOX, PLAYSTATION 2, celular, computador) do vídeo 

game. 

Cena 16 - Monstros S.A. (jogo) 

O jogo inicia e aparece o Mike e descobre que o Sullivan está sozinho na porta 

e vai atrás dele, Mike chega até Sullivan e os dois resolvem abrir a porta e de 

repente tomam um susto e end. (música de fundo do Jogo). 

Cena 17 - Minions 

As letras irão entrar uma de cada vez, até formar a palavra Minions, o ano 2015 

e a imagem (X BOX 360, PLAYSTATION 3, celular, computador) do vídeo 

game. 

Cena 18 - Minions (jogo) 

O jogo inicia e aparece o Minions e começa a correr atrás de bananas, ele 

acaba batendo e end. (música de fundo do Jogo). 

Cena 19 - Finalização 

Todos os personagens aparecem e dão tchau. 

Cena 20 - Créditos 



 

Irá aparecer o nome da Christiane Martins, orientadora Thaís Hayek e Fabio 

Carvalho Magalhães auxiliar de produção. 

2ª Fase do Planejamento 

Foi utilizado o software Story Planner

 

 

 Fonte: Da própria autora, 2016

Imagem 9: Storyboard do estudo de caso: 

Irá aparecer o nome da Christiane Martins, orientadora Thaís Hayek e Fabio 

Carvalho Magalhães auxiliar de produção.  

ª Fase do Planejamento - Storyboard 

Story Planner 3.4, para a produção deste storyboard.

 Da própria autora, 2016 

do estudo de caso: MUSEU DO VÍDEO GAME - CUR

EM STOP MOTION - 1/9 
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Irá aparecer o nome da Christiane Martins, orientadora Thaís Hayek e Fabio 

, para a produção deste storyboard. 

CURTA METRAGEM 



 

 

 

Fonte: Da própria autora, 2016

Imagem 10: Storyboard do estudo de caso: 

Imagem 11: Storyboard do estudo de caso: 

Fonte: Da própria autora, 2016

 

Fonte: Da própria autora, 2016 

Storyboard do estudo de caso: MUSEU DO VÍDEO GAME - CURTA METRAGEM 

EM STOP MOTION - 2/9 

 

Storyboard do estudo de caso: MUSEU DO VÍDEO GAME - CURTA METRAGEM 

EM STOP MOTION - 3/9 

 

Fonte: Da própria autora, 2016 
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CURTA METRAGEM 

CURTA METRAGEM 



 

 

Fonte: Da própria autora, 2016

Fonte: Da própria autora, 2016

Imagem 12: Storyboard do estudo de caso: 

Imagem 13: Storyboard do estudo de caso: 

 

Fonte: Da própria autora, 2016 

Fonte: Da própria autora, 2016 

Storyboard do estudo de caso: MUSEU DO VÍDEO GAME - CURTA METRAGEM 

EM STOP MOTION - 4/9 

 

Storyboard do estudo de caso: MUSEU DO VÍDEO GAME - CURTA METRAGEM 

EM STOP MOTION - 5/9 
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CURTA METRAGEM 

CURTA METRAGEM 



 

 

Fonte: Da própria autora, 2016

Fonte: Da própria autora, 2016

Imagem 15: Storyboard do estudo de caso: 

Imagem 14: Storyboard do estudo de caso: 
 

Fonte: Da própria autora, 2016 

Fonte: Da própria autora, 2016 

rd do estudo de caso: MUSEU DO VÍDEO GAME - CURTA METRAGEM 

EM STOP MOTION - 7/9 

 

Storyboard do estudo de caso: MUSEU DO VÍDEO GAME - CURTA METRAGEM 

EM STOP MOTION - 6/9 
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CURTA METRAGEM 

CURTA METRAGEM 



 

 

Fonte: Da própria autora, 2016

Fonte: Da própria autora, 2016

Imagem 17: Storyboard do estudo de caso: 

Imagem 16: Storyboard do estudo de caso: 

 

própria autora, 2016 

Fonte: Da própria autora, 2016 

Storyboard do estudo de caso: MUSEU DO VÍDEO GAME - CURTA METRAGEM 

EM STOP MOTION - 9/9 

 

Storyboard do estudo de caso: MUSEU DO VÍDEO GAME - CURTA METRAGEM 

EM STOP MOTION - 8/9 
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CURTA METRAGEM 

CURTA METRAGEM 
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3ª Fase - Final (Produção e gravação) 

O processo de criação é muito meticuloso, pois é necessário criar todos os cenários, 

personagens, para que possa fazer a gravação e edição final de um Stop Motion, no 

estudo de caso: MUSEU DO VÍDEO GAME - CURTA METRAGEM EM STOP 

MOTION, foi escolhido personagens - bonecos já existentes no mercado, por tratar 

da história do vídeo game, não houve necessidade de fazer a criação dos 

personagens, facilitando a produção. Com relação aos cenários foram embasados 

nos cenários dos jogos de vídeo game de acordo com o personagens, foi utilizado o 

programa Corel Draw, para a criação e a finalização dos cenários. 

 

 

  

Imagem 18: Estúdio e personagens 

Desenvolver as ações e os cenários para a gravação do estudo de caso: MUSEU DO VÍDEO GAME - 

CURTA METRAGEM EM STOP MOTION 
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Imagem 19: Cenários 

Cenários do estudo de caso: MUSEU DO VÍDEO GAME - CURTA METRAGEM EM STOP MOTION 
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Desenvolver as ações e os cenários para a gravação do estudo de caso: MUSEU DO VÍDEO GAME - 

CURTA METRAGEM EM STOP MOTION 

Imagem 20: Estúdio  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esta pesquisa sobre animação em Stop Motion, foi percebido a importância da 

pesquisa do tema a ser desenvolvido no Stop Motion e planejamento (Roteiro, 

Storyboard) são fundamentais para um bom andamento de um projeto e sua 

finalização.  

No decorrer desta pesquisa quantitativa e estudo de caso foi percebido que 

ocorreram algumas modificações, ou seja, a teoria não consegue ser colocada em 

prática 100%, mas nada que possa alterar a essência do mesmo. Portanto, os 

vídeos em Stop Motion desenvolvidos para a matéria de Arte Digital, foram possíveis 

pela elaboração do Roteiro e do Storyboard, que fazem parte do planejamento de 

uma animação em Stop Motion. Portanto, chega a conclusão que eles são 

essenciais para a execução de uma animação em Stop Motion de forma adequada e 

com qualidade final. 

Além, de perceber que esta técnica pode ser implementada em sala de aula, pois 

não precisa de uma grande infraestrutura e recursos. Sem mencionar que não 

necessariamente precisa ser utilizado nas aulas de Artes, sendo incluso no PCN - 

Arte (Parâmetros Curriculares Nacionais - Artes), mas como uma 

interdisciplinaridade na sala de aula. Com isso, será possível ampliar e diversificar a 

criatividade do aluno, tão importante para os dias de hoje e oportunizando 

significado ao ensino-aprendizagem. 
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