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Abstract
In Portugal, with the implementation of the Technological Education Plan, favourable conditions were created in 
schools for the use and effective integration of Information and Communication Technologies in classroom contexts, 
either by supplying schools with computers, video projectors and smart boards, or due to the integration of free Web 
2.0 tools and software that allow teachers and students easier access to the animation of images and its didactics.  
Technologies and the Internet came into the School to stay and have become ubiquitous in this context. In the Arts, 
as in the areas of the Didactics of Moving Image and of Animated Cinema, there are more and more teachers who 
can now explore concepts of moving image, and even make animated films with their students due to the technical 
ease of use of available resources. Thanks to the quantity and quality of free digital tools available to tackle concepts 
linked to the animation of images, sufficiently sustainable projects in Arts started being developed allowing children 
and teenagers greater development of specific competences in this domain. In other words, the integration of digital 
tools supported by free Web 2.0 software made it possible to increase work in the area of Animated Cinema as part 
of the Arts curriculum, harmonising “traditional” supports and digital ones, allowing students to do effective work in 
Arts and develop competences both in the selection of tools – in terms of their relevance for each specific context 
– and also in their specific use.

Keywords: Animation, Cinema, Didactics, Education, Moving Image.

Resumo
Com a implementação do Plano Tecnológico da Educação, em Portugal, criaram-se nas escolas condições propícias 
para a utilização e integração efectiva das Tecnologias da Informação e Comunicação em contexto de sala de aula, 
quer pelo apetrechamento das escolas com computadores, videoprojectores e quadros interactivos, quer pelo 
surgimento de ferramentas digitais baseadas na Web 2.0 e em software livre/gratuito que permitem a professores 
e alunos uma abordagem mais simples do conceito de animação de imagens e da sua didáctica. 
As Tecnologias e a Internet entraram na Escola para ficar e ser cada vez mais um factor de união e presença a 
cada momento. No campo das Artes, tal como na área da Didáctica da Imagem em Movimento e do Cinema de 
Animação, são cada vez mais os professores que, dada a facilidade técnica e de recursos existentes, conseguem 
explorar os conceitos da imagem em movimento e até realizar filmes de animação com os seus alunos. Hoje, 
graças à enorme quantidade e qualidade de ferramentas digitais disponíveis (e gratuitas) para a abordagem de 
conteúdos ligados à animação de imagens, começam a surgir no campo das Artes projectos bastante sustentados, 
permitido às crianças e jovens um desenvolvimento enorme de competências específicas neste domínio. Por 
outras palavras, a integração de ferramentas digitais suportadas pela Web 2.0 e software livre vieram permitir 
um trabalho bastante intenso na área do Cinema de Animação, enquanto parte integrante do currículo das Artes, 
numa verdadeira harmonia entre os suportes considerados “tradicionais” e os digitais, que permitem aos alunos um 
trabalho assertivo, quer no uso das ferramentas, quer na sua selecção e pertinência em cada contexto específico.

Palavras-Chave: Animação, Cinema, Didáctica, Educação, Imagem Animada

1. Introdução
O presente artigo centra-se na pertinência da introdução e integração das ferramentas digitais, baseadas na 
Web 2.0 e em Software Livre e/ou gratuito, para abordagem do Cinema de Animação na Escola e para uma 
didáctica da imagem em movimento e decorre da investigação que nos encontramos a realizar, subordinada ao 
tema “Ferramentas Web, Web 2.0 e Software Livre em EVT: Estudo sobre a integração de ferramentas digitais no 
currículo da disciplina de Educação Visual e Tecnológica”.
Foi a partir das experiências prévias que realizámos na área da animação de imagens em contexto educativo e no 
decurso desta investigação que detectámos um vasto e amplo leque de ferramentas digitais com potencial para 
serem abordadas nas nossas Escolas como apoio à aprendizagem da imagem em movimento e realização de 
curtas-metragens de animação. Assim, pretendemos neste artigo e consequente comunicação, apresentar alguns 
conceitos e ferramentas com potencial de exploração em contexto educativo, nomeadamente nas disciplinas de 
Educação Visual e Tecnológica (EVT), Educação Visual (EV) e nas Artes, também com potencial de exploração 
noutros contextos como o caso das crianças mais pequenas do 1º Ciclo do Ensino Básico, entre os 6 e 10 anos de 
idade.
Esta análise é feita tendo como ponto-chave vários pressupostos, sendo o principal a implementação pelo Governo 
Português do Plano Tecnológico da Educação (PTE). As escolas do segundo e terceiros ciclos do ensino básico e 
secundário têm vindo a ser gradualmente apetrechadas de videoprojectores, quadros interactivos, computadores 
novos e uma rede de fibra óptica que irão permitir a toda a comunidade educativa desenvolver projectos sustentados 
de integração das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) no currículo que, numa perspectiva pessoal, 
passarão a ter uma preponderância maior na mudança de práticas lectivas e diversificação de estratégias de 
ensino/aprendizagem não como antes, apenas utilizando as TIC como competência transversal (DEB, 2001), 
mas como efectiva assumpção destas ferramentas por cada área disciplinar, em domínios e áreas curriculares 
muito específicas. No caso concreto da didáctica da imagem em movimento e do cinema de animação, o acesso 
facilitado a computadores desktop e portáteis, os recursos digitais como câmaras de vídeo digitais e a banda 
larga móvel para utilização, são componentes que, enquanto educadores, deveremos “disciplinar”, tentando que 
essas tecnologias possam ser usadas como uma poderosa ferramenta e meio de comunicação, no caso, através 
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da imagem animada. Isto aliando os fins lúdicos mas, essencialmente, para estimular a utilização das TIC como 
estratégia e ferramenta cognitiva da aprendizagem, associada, claro, ao poderoso mundo da animação e da sua 
didáctica que, no caso da EVT, inclui mesmo uma área de exploração designada de “Animação”.
E é neste contexto actual que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) devem ocupar cada vez mais 
um lugar de grande relevo e particular destaque como contributo para o processo de ensino e aprendizagem. Neste 
campo específico da animação de imagens, incluem-se no presente estudo as ferramentas que têm surgido na 
primeira década do século XXI, decorrentes da Web e da Web 2.0 e ainda na aposta cada vez maior no software 
livre/gratuito. Como iremos constatar mais adiante, são em número elevado as ferramentas baseadas no conceito 
da Web 2.0 e o software livre ou gratuito existente para explorar, em contexto de sala de aula, os princípios da 
didáctica da imagem em movimento e, em certos casos, o elevado número de filmes de animação realizados por 
alunos em contexto escolar. Acreditamos que, com os recursos que actualmente estão disponíveis em cada escola 
e em casa dos alunos, existem neste momento condições propícias para uma aprendizagem efectiva da imagem 
em movimento, onde as construções de conhecimento que se querem, também, partilhadas, serão ponto-chave 
para criarmos condições para uma abertura de projectos em rede na área da animação de imagens e cinema 
animado.
Verificamos que os recursos disponíveis para os professores do Ensino Básico (EB), baseados na Web, Web 2.0 
e no software livre/gratuito, para exploração do conceito da imagem em movimento, são já bastante abrangentes e 
diversificados, podendo-se explorar, desde o projecto, exemplo daquilo que na didáctica da imagem em movimento 
é o mais simples e básico, até ao mais complexo, que implica a realização de um filme de animação. Algumas 
ferramentas constituem-se mesmo como verdadeiros complementos à utilização dos recursos “tradicionais” até 
agora usados nesta disciplina e, especialmente, na animação de imagens. E é neste contexto e com a exponencial 
evolução da Internet e da Web 2.0 que consideramos ser fundamental constituir um grupo de trabalho que possa 
aplicar as ferramentas digitais para animação – quer sejam elas para desenho e animação directa no computador ou, 
ainda com mais pertinência, explorando os Quadros Interactivos que agora as escolas têm, ou apenas na utilização 
de software para captura de imagens no processo stop-motion para realização de filme animados explorando outras 
técnicas. No estudo que actualmente desenvolvemos e do qual nasce esta problemática da animação de imagens 
como uma área a explorar, decorrente do estudo empírico a realizar, analisaremos muitas destas ferramentas para 
animação de imagens. No entanto, pela nossa prática docente e do que conhecemos do grupo de trabalho que 
connosco trabalha, os resultados preliminares têm sido bastante interessantes e reveladores das potencialidades 
destas ferramentas. Para além dos bons resultados que se podem obter com a abordagem dos conceitos inerentes 
à integração e utilização das ferramentas digitais para o trabalho com a animação de imagens e sua didáctica, 
torna-se imperiosa uma nova abordagem nas diciplinas que referimos (EVT, EV e Artes), utilizando os recursos que 
estão ao nosso alcance, focalizando algumas experiências nesta área e integrando as TIC. A experiência no terreno 
diz-nos que, numa abordagem didáctica e metodológica centrada na resolução de problemas, os alunos conseguem 
aprendizagens significativamente mais importantes quando há uma contextualização dos conteúdos programáticos 
da disciplina aplicados às ferramentas digitais. A pluralidade de situações e a possível inter e pluridisciplinaridade 
da temática permite aos alunos o desenvolvimento de uma flexibilidade cognitiva importante, preparando-os para o 
reforço da autonomia e aplicação dos conhecimentos adquiridos em novas situações/problemas, no caso vertente 
a aplicação dos conceitos da imagem em movimento consubstanciados posteriormente na realização de um filme 
animado. 

2. Enquadramento
Tal como ficou referido anteriormente, este artigo é parte integrante e inscreve-se numa investigação mais abrangente 
sobre a integração de ferramentas suportadas pela Web, Web 2.0 e Software livre na disciplina de EVT. No entanto, 
face à prática continuada que temos vindo a desenvolver desde há alguns no campo da animação de imagens 
e sua integração em contexto educativo – acrescida da pertinência da temática e diversidade das ferramentas 
digitais existentes –, decidimos transpor para este campo a nossa prática, nomeadamente para a abordagem da 
área de exploração de Animação na disciplina de EVT, por se constituir como uma mais-valia num mundo cada 
vez mais digital e com possibilidades que, mesmo há 10 anos atrás, seriam quase impraticáveis e impossíveis de 
realizar numa escola sem que existissem grandes investimentos financeiros. No entanto, refira-se que neste campo 
particular da didáctica da imagem em movimento, defendemos a utilização dos suportes tradicionais da disciplina, 
articulados com estas ferramentas digitais, pois consideramos ser mais enriquecedores para uma aprendizagem 
que se quer significativa, tanto pela natureza da disciplina como pela riqueza da multiplicidade de aprendizagens 
que o cinema de animação proporciona, pela diversificação de experiências e pelo prazer da descoberta, pelo que 
julgamos ser pertinente, e até mesmo fundamental, defender uma utilização conjugada e articulada destes dois 
suportes (Rodrigues, 2005).

2.1. A disciplina de EducaçãoVisual e Tecnológica e a Animação de Imagens
Para se garantir um leque de experiências suficientemente aberto e enriquecedor do repertório vivencial dos 
alunos, a planificação de unidades de trabalho não pode constituir um quadro rígido, definido à partida para toda 
a acção a desenvolver, devendo estabelecer-se uma estrutura a revestir gradualmente, à medida que o trabalho 
se vai desenrolando (DGEBS, 1991a). É precisamente nos conteúdos e áreas de exploração da disciplina de EVT 
que reside um primeiro trabalho da nossa investigação. Consistirá na pesquisa, análise e reflexão (para posterior 
selecção) das ferramentas baseadas na Web, Web 2.0 e Software livre que podem ser utilizadas por professores 
e alunos no desenvolvimento das suas actividade de ensino e aprendizagem, ligadas à animação de imagens e 
às formas de abordagens da mesma em situações particulares para explorações diversas, como por exemplo do 
conceito de movimento ou em projectos integrados de cinema animado, quer se adopte o desenho tradicional em 
suportes digitais ou tradicionais, quer aplicando outras técnicas e posteriormente usando ferramentas de captura 
de imagem e edição. Como iremos poder ver, poderá mesmo haver um possível excesso de ferramentas que, no 
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fundo, nos oferecerá a possibilidade (e vantagem) de explorar várias, podendo-se perspectivar qual ou quais as 
mais adequadas a cada contexto específico. Resta-nos também saber, em cada escola, o contexto tecnológico e 
as barreiras à apropriação destas ferramentas.
Tomando mais umavez como exemplo a disciplina que temos por referência, a EVT, de acordo com o estipulado no 
programa da mesma, entende-se por animação “todas as formas de dar movimento às representações de pessoas, 
animais ou objectos” (DGEBS, 1991, p.30). Neste conceito de animação inclui-se a animação de desenhos, 
sombras projectadas, de entre outros. A animação pode ainda ser entendida, de uma forma mais restrita, como 
criação de movimento em múltiplos suportes, baseado na invenção, construção e transformação, sempre pela 
captação e justaposição de imagens através de um processamento tecnológico imagem-a-imagem (Valente, 2001). 
E são várias as explorações que podem ser realizadas em que também o conteúdo “Movimento” assume especial 
importância, particularmente quando integrado em actividades de animação de imagens. Para além da construção 
de motores simples, dispositivos para aproveitamento das forças do vento, da água em movimento e da gravidade, 
é muitas vezes útil recorrer a formas de animação. Existem formas muito simples de animar sequências de imagens 
fixas, por exemplo, usando um bloco de papel, tipo cavalinho, onde se desenham, na parte inferior de cada folha, 
as sucessivas posições de um corpo em movimento. Passando rapidamente as folhas, tem-se a ilusão pretendida 
do movimento. Podem também usar-se mecanismos simples, feitos pelos alunos, para imprimir movimento a 
sequências de imagens que serão vistas, sucessivamente, a uma velocidade adequada (DGEBS, 1991b). Para 
além disso, as ferramentas digitais que iremos analisar permitem-nos demonstrar e explorar facilmente estes 
conceitos, quer na sua exploração individualizada quer em grupos de trabalho e mesmo utilizando os quadros 
interactivos. Cada acontecimento (sucessão de movimentos) é percebido de forma mais concreta como acções dos 
próprios objectos. E tais acções exprimem uma certa duração e absorvem uma temporalidade que lhes é inerente. 
O movimento é, portanto, uma das principais referências da nossa actividade visual. 
Ora, temos então reunidas as condições propícias para uma abordagem extremamente rica em contexto educativo. 
E, se já o era antes desta era e vaga digital que invadiu as nossas escolas, mais importante e relevante agora se 
torna se aliarmos o tradicional ao digital.

2.2. As Ferramentas Digitais na Educação
Nos últimos dez anos, a evolução das TIC e da própria Internet foi exponencial. Da simples Web passámos em 
2004 para a Web 2.0 e, desde então, assume-se cada vez mais o conceito da Web 3.0. Nas nossas escolas, com a 
implementação do PTE, teremos mais computadores e uma rede de 100 Mbps que permitirá a alunos e professores 
desenvolverem um trabalho mais contínuo no âmbito das TIC. Numa perspectiva pessoal, a utilização das TIC 
como competência transversal, consagrada no Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB), não poderá, com esta 
evolução tão célere, ser já vista somente como tal. É natural que existam ferramentas digitais (da Web, Web 2.0, 
softwares livres, etc.) que podem (e devem) ser utilizadas numa perspectiva multidisciplinar e transversal a várias 
disciplinas do currículo mas, numa outra dimensão, não existirão já ferramentas digitais disponíveis (e acessíveis) 
que possam efectivamente ser integradas em contextos específicos de várias disciplinas? E no caso da EVT, em 
que a diversidade de recursos e áreas de exploração são imensas e a sua metodologia permite facilmente a sua 
integração? Naturalmente que existem e, se analisarmos com cuidado, no campo específico da animação de 
imagens poderemos encontrar mais do que uma ou duas dezenas delas.
Consideramos que o contributo fundamental deste CNEB na disciplina de EVT é a utilização das TIC como 
recurso e estratégia cognitiva da aprendizagem. Os alunos, na sua aprendizagem, devem contactar por formas 
diversificadas com estes recursos. O professor, e neste caso o de EVT, deverá, nas suas planificações, englobar 
estratégias conducentes à rentabilização das TIC no processo de aprendizagem e formação geral dos alunos mas, 
na nossa opinião, neste momento já de forma consubstanciada em ferramentas específicas para a abordagem de 
conteúdos e áreas de exploração específicas da disciplina como é o caso do “Movimento” e da “Animação”. Da 
nossa experiência, podemos mesmo dizer que estas são abordagens que motivam muito os alunos e os fazem 
tornar-se autónomos, responsáveis e, sobretudo, aprender de forma lúdica.
Para além da necessária motivação dos professores, um dos importantes incentivos para a utilização dos 
computadores e Internet relaciona-se com o acesso a conteúdos informáticos adequados e de qualidade. Se a este 
factor aliarmos uma sólida formação contínua de professores e a inclusão curricular das ferramentas digitais e a 
sua utilização obrigatória, estaremos perante um cenário ideal. Esta necessidade é mais premente se tivermos em 
consideração que, apesar das escolas reportarem um aumento da procura de conteúdos com suporte informático, 
a utilização de conteúdos informáticos pelos professores em Portugal é mais baixa do que a média dos países 
da União Europeia (GEPE, 2007). Através da Internet os professores podem encontrar e aceder a um grande 
número de ferramentas, informação ou materiais adequados e de qualidade que poderão ser trabalhados na sala 
de aula com os alunos para abordagens integradas no âmbito da didáctica da imagem em movimento. Repare-se 
que o rápido desenvolvimento das ferramentas Web 2.0, a partir de 2004, e a passagem da Internet de um meio de 
transmissão de informação para uma plataforma caracterizada pela colaboração, transformação, criação e partilha 
de conteúdos (Downes, 2005), trouxe alterações muito significativas tanto na forma como se acede à informação e 
ao conhecimento como ao nível dos processos de comunicação entre alunos e entre alunos e professores (Siemens, 
2008). Assim, o modelo tradicional centrado no docente esbate-se para dar lugar a abordagens caracterizadas por 
uma maior abertura, participação e colaboração entre pares (Downes, 2008). Com a Internet, os alunos, perante 
os conteúdos apresentados, têm que assumir um papel activo, pois há um inúmero conjunto de opções que os 
alunos são chamados a tomar, desde a escolha dos temas aos percursos a seguir. O aluno não se limita a ser um 
espectador passivo e a receber a informação, ele transforma-se num utilizador produtor.
Numa perspectiva centrada não só na Internet, mas especificamente focalizada na Web 2.0, há a possibilidade 
de surgimento de métodos de trabalho que incluem a abertura a novas oportunidades no campo do ensino e 
aprendizagem que, até ao ano de 2004, estavam limitadas. O caso da animação é uma delas. As questões 
tecnológicas, actualmente, promovem de forma crescente mudanças de algumas características dos alunos, 
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mudanças essas que poderão ter implicações profundas nos métodos de ensino e aprendizagem (Franklin e 
Harmelen, 2007), reflectindo-se, naturalmente, no desenvolvimento de tendências na educação (Anderson, 2007), 
que se inclinam para uma maior abertura e abordagens mais personalizadas. A escola fornece maior apoio ao 
desenvolvimento das capacidades dos mais novos no domínio da criatividade e da inovação (Anderson, 2007), 
testemunhando-se uma mudança na visão da intencionalidade da educação. O trabalho assente nestas tecnologias 
deixa de se focalizar na divulgação do trabalho individual e mais na criação de comunidades e recursos nos 
quais os indivíduos se juntam para aprender, colaborar e co-construir conhecimento (Owen e outros, 2006) e, 
quando isto acontece num meio privilegiado como é o campo do cinema de animação, estão reunidas condições 
verdadeiramente fantásticas para a aprendizagem global dos alunos. Num breve parêntesis, o conceito de Web 
2.0 surge normalmente associado a um conjunto de tecnologias facilitadoras de uma rede mais ligada do ponto 
de vista social, onde qualquer indivíduo detém a possibilidade e a capacidade de contribuir para editar e contribuir 
para o espaço informativo (Anderson, 2007), como pode ser visto posteriormente am algumas dessas ferramentas 
que permitem até uma partilha e edição colaborativa. Walling (2000) salienta mesmo que a tecnologia relacionada 
com os computadores ligados à Internet na sala de aula de arte oferecem um enriquecimento das experiências no 
domínio das artes visuais e é um valioso recurso para o professor destas áreas curriculares. Certamente que não 
existirá uma solução única para o sucesso da integração das ferramentas digitais em EVT para a abordagem 
da animação de imagens, pois existirão múltiplas circunstâncias previsíveis (ou não) que podem mudar o rumo da 
sua integração mas, com base nelas, cada professor tem que procurar estabelecer novas relações, adaptando-se. 
No caso da EVT e da Educação Artística, Eisner (1995) apontou a escassez de recursos utilizados na educação 
artística como um problema que merece a atenção dos professores que, segundo o autor, se habituaram durante 
demasiados anos a pensar nos recursos necessários para a produção – lápis, papel, tintas, barro, etc. –, e menos 
nos materiais necessários para ensinar a arte. O computador e os recursos online são uma ferramenta facilitadora 
de um maior envolvimento dos alunos na aprendizagem da arte, uma ferramenta ao serviço do professor, do aluno 
e do currículo, uma ferramenta que pertence ao cenário social e cultural em que alunos e professores vivem e 
trabalham (Walling, 2000).
Percebemos então que já não é possível viver como se não existissem as TIC quando praticamente tudo na 
nossa vida passa por elas. Os professores encontram nelas recursos de trabalho muito ricos para explorar com os 
seus alunos. Esta preocupação parte do princípio de que o uso das TIC em contexto educativo é hoje uma mais-
valia para os professores e alunos, contribuindo para a sua aprendizagem e desenvolvimento a vários níveis, em 
comparação com aqueles que ainda lhes resistem. Saliente-se Fowell (1996) que alerta para a necessidade de se 
adaptar a aplicação da tecnologia a três níveis: o educacional, o curricular e o específico. Relativamente ao primeiro 
nível, alerta para os problemas em termos de novos modelos de ensino/aprendizagem; o segundo, deve orientar-
se no âmbito do uso apropriado da tecnologia e de como isso poderá contribuir para a aproximação tradicional d o 
ensino/aprendizagem (factor muito importante no nosso estudo); a nível específico, a autora refere que não deve 
haver só o acesso à tecnologia apropriada, mas também o acesso aos conhecimentos necessários à utilização 
da mesma. Por isso os conhecimentos em informação e comunicação são exigidos nos currículos escolares. 
A perspectiva de integração das TIC em contexto educativo é amplamente reforçada pelo surgimento de recursos 
disponíveis tanto na Web como na Web 2.0 e no software livre, que devem ser considerados como novos estímulos 
para a aprendizagem de conceitos ligados à expressão plástica, à educação artística e à didáctica da animação 
de imagens. No entanto, a prática docente deverá ser revista, adoptando-se uma filosofia de cultivo dos modos de 
expressão, acentuando a importância do ensino de variadas técnicas e meios de expressão (Rocha, 1999), em que 
se deve reconhecer que o media fundamental de expressão, nas salas de aula, deixou de ser constituído apenas 
por materiais impressos. O processo de ensino/aprendizagem não pode, porém, ser encarado como anteriormente.
Na sua essência, as TIC e, principalmente, as ferramentas digitais para a abordagem da animação nas escolas, 
permitirá pôr em confronto os professores e os alunos com a sua utilização conjugada entre os vários suportes 
e ferramentas digitais, em articulação com os tradicionalmente usados em contexto da didáctica da imagem em 
movimento, recursos tecnológicos esses de expressão e comunicação tradicionais, em articulação com os novos 
media digitais, nomeadamente aqueles que serão seleccionados da Web, da Web 2.0 e do software livre.

2.2. Ferramentas Digitais para Animação de Imagens
Ao longo deste artigo temo-nos referido várias vezes às ferramentas digitais baseadas na Web 2.0 e em software 
livre ou gratuito existente para apoio e recurso à abordagem dos conceitos da didáctica da imagem em movimento 
e do cinema de animação. No entanto, quais são essas ferramentas? Para que fins as podemos explorar e em que 
contextos?
Apesar de ser meramente indicativa, pois a lista ainda poderia ser complementada e aumentada, apresentaremos 
nas sub-secções seguintes alguns exemplos que podem ser utilizados em contexto de sala de aula, relembrando 
a situação particular de que, há dez anos atrás, a esmagadora maioria destas ferramentas não existia. O que 
existiam eram soluções onorosas que raramenta as escolas podiam adoptar. Hoje, todo oprocesso é mais simples, 
até pelo conceito fundamental da gratuitidade das mesmas.

2.2.1. Software livre ou gratutito
Quanto a software livre (segundo conceito open source) ou ferramentas baseadas em software que se obtém com 
licença gratuita (com ou sem limitações) podemos encontrar várias e para diversas finalidades. Nomeamos, em 
primeiro lugar, algumas ferramentas que servem, na sua essência e principal função, para a acaptura de imagens 
segundo a técnica de Stop-Motion. Em contexto educativo, isto permitirá que os alunos explorem qualquer técnica 
de animação tradicional e explorem o software para capturar e posteriormente editar as imagens e filme animado. 
Existem várias, sendo que algumas têm uma interface mais simples, outras mais complexa mas, a diversidade 
permitirá, aliada a funcionalidades próximas e especificidades muito particulares de cada uma, seleccionar a que 
mais se adequa a um determinado contexto. Assim, temos nesta área ferramentas como o Helium Frog Animator, 
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Anasazi (este, um software bem antigo e conhecido dos que conhecem a animação nas escolas há mais de 
uma década), Stop Motion Animator, Sam Animation, Animata (com possibilidades de animação em tempo real), 
MonkeyJam, Animator DV, Luciole e MUAN (estes específicos para sistemas baseados em LINUX), FrameByFrame 
e iStopMotion ou FrameThief (apenas para MAC). Outras ferramentas, porém, baseadas neste conceito de software 
livre/gratuito, aparecem para um tipo de trabalho apenas em suportes digitais como é o caso dos CreaToon, Pencil, 
Plastic Animation Paper, Anime Pixels, Synfig, Ktoon, Anime8or, Toon Loop ou Tapptoons Animation Linetester. 
Podemos ainda encontrar casos muito específicos de ferramentas para exploração do Lip Sync em Animação, como 
são o caso do Papagayo e o JlipSync. Exitem outras ainda, como o X-Pivot Animator, que permitem compreender 
algumas particularidades específicas da animação – estrutura e movimento/articulações – ou o Flip-Book Printer 
que permite criar flip-books de forma simples a partir de filmes ou excertos de filmes já realizados pelos alunos.
Muitas destas ferramentas já foram por nós utilizadas para diversas aborgadens em contexto educativo para a 
aprendizagem dos conceitos de animação, da realização de pequenas experiências de cinema animado e, 
particularmente, para uma plena integração da didáctica da imagem em movimento na sala de aula. Diga-se, com 
resultados verdadeiramente entusiasmantes, pois a aprendizagem é plenamente significativa e contextualizada.

2.2.1. Ferramentas Web e Web 2.0
No campo da animação de imagens são também várias as ferramentas Web e Web 2.0 que podemos utilizar 
e explorar em contexto educativo, sendo que algumas são simplesmente sítios web com um acervo grande 
de informação com elevado rigor científico e outras, pelo contrário, que permitem uma interacção directa e, 
naturalmente, realização de experiências de animação e partilha das mesmas. No primeiro caso temos sítios da 
Internet como o Teaching with Animation, Flip-Book info ou o AnimatinClay. No segundo caso, a diversidade é bem 
maior e podemos encontrar espaços para a abordagem da didáctica da imagem animada como BenettonPlay, 
Go!Animate, XtraNormal, AjaxAnimator, FluxTime Studio, Aniboom, Domo Animate, Scratch, DoInk ou Fuzzwich. 
Qualquer uma destas ferramentas é extremamente interessante pelo seu conceito de construções partilhadas e 
para uma abordagem inicial a conceitos da animação, especialmente se exploradas na grande tela digital que é o 
quadro interactivo que agora invade as salas de aula nas escolas do nosso país.

3. Estado da Arte: Animação de Imagens na Escola
Foi durante a década de 90 do século passado que se começou a introdução do cinema de animação nas 
escolas, de forma muito particular e modo especial com a abordagem aos princípios de animação de imagens, 
trabalhados especificamente quando realizados os aparelhos (ou brinquedos) de ilusão óptica como o thaumatrope, 
phenakistiscope, zootrope ou flip-book. Estas abordagens foram decorrentes, sobretudo, da introdução, em 1991, 
da área de exploração de “Animação” no currículo da disciplina de Educação Visual e Tecnológica do 2º Ciclo do 
Ensino Básico. Apesar disso, verificou-se um crescimento gradual mas bastante lento ao longo dessa década. 
Baseamo-nos no trabalho empírico que realizámos enquanto docentes e, também, pelo conhecimento que fomos 
adquirindo como membros da comissão organizadora do CINANIMA – Festival Internacional de Cinema de Animação 
de Espinho. De facto, a procura de documentação e formação na área foi sendo cada vez maior até meados da 
primeira metade da presente década. Voltando aos anos 90, os pioneiros da animação nas escolas (não nos vamos 
referir a nomes pois correríamos o risco de poder esquecer alguns) começaram essa abordagem à didáctica da 
imagem em movimento. No entanto, nesse tempo, a realização de filmes de animação nas escolas era muito 
complexa, quer a nível técnico quer de recursos envolvidos. Nos anos 90, as escolas eram parcas relativamente 
ao número de computadores disponíveis quer para trabalho dos professores quer para poder “dedicar” um deles 
a este trabalho específico e mais nenhum. Acrescia ainda o valor de equipamentos como placas de captura vídeo 
em stop-motion, câmaras de vídeo e outros equipamentos muito caros e de todo proibitivos da sua compra ser 
suportada pelas escolas.
Na viragem do século, a evolução tecnológica começou a sentir-se muito rapidamente. Os equipamentos evoluíram 
de forma muito rápida, passaram a existir mais computadores nas escolas e entrámos de vez na era digital. Por 
exemplo, no ano lectivo de 2002/2003 realizámos com uma turma do sexto ano de escolaridade um filme de 
animação baseado num conto tradicional intitulado “As filhós de Natal”1. Para este filme, que demorou quase todo 
o ano lectivo a produzir, animar e realizar, esteve envolvida toda uma turma e vários recursos dispendiosos como 
a aquisição de uma placa específica para um computador, só para a sala de trabalho desta turma, isto para além 
da câmara de vídeo e outros materiais. Nesta altura, e já em plena primeira década do século XXI, começaram a 
aparecer vários filmes realizados por escolas e oficinas de cinema de animação para jovens. Um facto marcante 
e indicador do número crescente de produções é a quantidade cada vez maior de filmes que são inscritos por 
professores e escolas para a categoria Jovem Cineasta Português do CINANIMA.
Mas é a partir desta data, 2004, que se verifica um crescimento exponencial da animação nas escolas, quer na 
realização de filmes ou apenas na introdução de conceitos da didáctica da imagem animada, utilizando-se para isso 
vários softwares que são gratuitos e na utilização de outras ferramentas baseadas na Web 2.0. Aliás, basta-nos 
uma pesquisa em motores de busca na Internet ou sistemas que possam alojar vídeos como o Youtube ou Vimeo, 
para constatarmos que através da pesquisa boleana com termos como animação e escola, nos aparecem imensos 
filmes realizados por alunos, em contextos e projectos diversificados. Para nos referirmos apenas a um deles, o 
nosso colega Paulo Fernandes tem desenvolvido nos últimos anos vários projectos de animação na escola, como 
por exemplo o “Super Cão”2, o “Fumar pode Matar”3 ou ainda o que está em produção chamado “A Avaria”4 ou “Os 
Ímans Animados”5. Escolhemos estes exemplos porque qualquer um destes filmes foram realizados em contexto 

1 O filme “As filhós de Natal” pode ser visto aqui: http://www.youtube.com/watch?v=isq6SP1A3KA  
2 O filme “Super Cão” pode ser visto aqui: http://www.youtube.com/watch?v=mPrMiq9EEwo
3 O filme “Fumar pode Matar” pode ser visto aqui: http://www.youtube.com/watch?v=8Emd_hIK_k8&feature=related
4 O filme “A Avaria” pode ser visto aqui: http://www.youtube.com/watch?v=v9Pq5MvOCyg 
5 O filme “Os Ímans Animados” pode ser visto aqui: http://www.youtube.com/watch?v=2YshJi-7hmc 
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de sala de aula, explorando os conceitos inerentes à didáctica da imagem em movimento e, principalmente, com a 
utilização dos recursos já existentes na escola. Uma simples webcam e o computador já existente na sala de aula, 
fruto do PTE, permite realizar experiências de animação, quer abordando-se conceitos simples dos princípios de 
animação de imagens, quer na sala de aula de EVT ou, como noutros casos, em projectos integrados na escola e 
articulados entre várias disciplinas, num conceito inter e multidisciplinar.
E é nesta perspectiva de plena integração das tecnologias na escola que reside uma ponte entre a animação 
tradicional e a digital, entre o que noutros tempos seria muito difícil realizar e hoje, à distância, dependente 
apenas da vontade de alunos e professores. Os computadores recentemente entregues nas escolas, aliados 
às câmaras fotográficas e de filmar digitais, aos quadros interactivos e, acima de tudo, às ferramentas digitais 
gratuitas suportadas pela web 2.0 e software livre que existe disponível para concretizar projectos de animação 
nas escolas, são suficientes para dar corpo a um trabalho cada vez mais intenso no campo da didáctica da imagem 
em movimento.

4. Conclusões
Consideramos que deixamos bem marcada neste artigo a importância emergente do cinema de animação nas 
escolas e a pertinência da abordagem da didáctica da imagem em movimento em contexto de sala de aula, 
especialmente no campo da EVT, da EV e das Artes em geral. A técnica de animação, a sua didáctica (com 
conceitos transversais a várias áreas do currículo), a singularidade do que se consegue produzir e realizar, tudo isto 
aliado a uma motivação grande que sentimos quando os alunos, a partir dos 8 a 10 anos, manifestam por este tipo 
de abordagens, faz-nos acreditar que estes factores, aliados ao potencial tecnológico que agora se adquiriu nas 
escolas com a chegada de novos computadores, quadros interactivos e uma rede de fibra óptica para um excelente 
acesso à Internet, permitirão desenvolver ainda mais o cinema animado em contexto escolar. As dezenas de filmes 
que actualmente nos chegam ao CINANIMA para integrar a competição referente ao Prémio de Jovem Cineasta 
Português são um bom exemplo disso – um exemplo de sucesso das práticas educativas aliadas à didáctica da 
imagem em movimento, aos conceitos e princípios do cinema animado, à multiplicidade de abordagens técnicas e 
temáticas e um constante investimento na imaginação e criatividade.
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