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Imagine um professor que chega na sala de aula e diz: “Turma, hoje vamos
estudar Numerais Cardinais. Abram o livro na página...”.
Aida Queiroz
Cesar Coelho
Léa Zagury
Marcos Magalhães

Foram dez anos de
desafios, descobertas,
aperfeiçoamentos,
conquistas e muita
animação – de todos os
participantes.

Agora imagine este mesmo professor, entrando na mesma sala e dizendo:
“Turma, hoje vamos começar a fazer uma animação sobre Numerais Cardinais,
precisamos fazer o roteiro, construir os personagens e cenários e nos preparar
para a filmagem aqui mesmo na nossa sala.”
Esta situação basicamente explica o que é o Anima Escola, que há 10 anos permite aos professores do ensino fundamental da rede municipal da cidade do
Rio de Janeiro fazer propostas como esta aos seus alunos.
O projeto é fruto direto do Estúdio Aberto, a parte interativa do Festival Internacional de Animação do Brasil - Anima Mundi, onde o público deixa de ser
espectador e se torna autor.
Percebemos que este poder de sedução, comunicação e síntese da animação,
aliado ao processo de produção do Estúdio Aberto que foi desenvolvido para ser
rápido, eficiente, portátil e acessível, seria um poderoso instrumento de apoio
didático se estivesse à disposição dos professores.
E assim nasceu o Anima Escola, cujo desafio não é apenas levar Animação
às escolas, mas garantir-lhe um lugar permanente por lá. O método é centrado nos professores, a fim de torná-los autossuficientes nas produções realizadas com seus alunos, e lhes permitir lançar mão do recurso sempre
que acharem necessário. Para que isto fosse possível, foram desenvolvidos
software, cartilhas e materiais próprios.
Nas salas de aula a prática da animação prova-se aglutinadora e estimulante,
exercita a concentração e o trabalho em grupo e é um poderoso instrumento
de estímulo à capacidade de abstração – é preciso primeiramente “ver” o movimento na imaginação antes de animá-lo.
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A finalização de um filme feito pelos alunos não encerra o processo. Ele irá
compor uma sempre crescente coleção de filmes com os mais diversos temas,
todos realizados por alunos, que serão compartilhados entre turmas e escolas
e usados em sala para dinamizar as aulas.
Neste livro trazemos um pouco dessa experiência de uma década, retratada
em textos e relatos de pessoas que acompanharam e participaram do Anima
Escola, de perto ou de longe. E como falamos de imagens em movimento, não
poderiam faltar algumas animações representativas feitas nas escolas, e um
curto documentário sobre o projeto no DVD encartado nesta edição.
Foram dez anos de desafios, descobertas, aperfeiçoamentos, conquistas e
muita animação – de todos os participantes.
Mas, ainda assim, estamos apenas começando.
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Há 100 anos a IBM promove o uso da tecnologia em benefício de empresas,
instituições e da sociedade. Desta forma, a companhia conduz os seus processos de negócios, desenvolve projetos e realiza parcerias com a finalidade
de colocar a tecnologia a serviço das principais questões críticas da sociedade
contemporânea: desenvolvimento econômico, cidadania, educação e cultura,
saúde e meio ambiente.
Parcerias como a que a IBM realiza com o Anima Mundi/Anima Escola e que
este ano está completando 10 anos! Uma parceria de sucesso, que ao longo
desses anos de atividade tem levado tecnologia, inclusão, criatividade e inovação para as escolas da rede pública de ensino.
Um dos frutos dessa parceria é o software de animação Muan (Manipulador
Universal de Animações), que por ser desenvolvido na plataforma Linux permite o livre acesso ao mundo mágico do cinema de animação.
O MUAN é um sistema open source para animação quadro-a-quadro que foi
concebido pelo Anima Mundi e desenvolvido pelo IMPA com apoio da IBM. Por
ter sido elaborado para propósitos educacionais, MUAN é simples e fácil de
operar, contendo funcionalidades que atendem tanto aos iniciantes quanto aos
animadores profissionais. Através do sistema MUAN, torna-se possível gravar
imagens fixas em sequência e editá-las no mesmo ambiente, com uma interface intuitiva e rápida performance.
Disponível em três idiomas - português, inglês e espanhol -, o Muan rompeu
fronteiras e conquistou a América Latina, onde vem sendo implantado com sucesso em escolas públicas da Argentina, Chile, México e Venezuela.
A IBM se orgulha desta parceria tecnológica com o Anima Mundi, que reitera
o compromisso da companhia com a educação e mostra que através da tecnologia é possível ajudar o planeta a funcionar de forma mais inteligente e
sustentável.
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“Olha a minha
história na TV! Eu
vou poder fazer
isso na escola?”

O comentário de uma aluna que participava de uma das oficinas do Anima Escola resume em poucas palavras o objetivo do projeto: incorporar a linguagem
da animação ao cotidiano da escola.
Um dos desafios postos para a escola hoje é a utilização de novas práticas pedagógicas que possibilitem um ensino e aprendizagem de melhor qualidade.
O Anima Escola leva cursos e oficinas a alunos e professores para que possam criar seus próprios filmes de animação. De forma lúdica, a metodologia
criada para a produção de filmes animados estimula o desenvolvimento de
diversas habilidades e competências fundamentais para o desenvolvimento
de crianças e jovens: criatividade, planejamento, síntese, abstração, concentração e comunicação.
Muito mais do que disponibilizar mais uma ferramenta para uso pedagógico em
sala de aula, o Anima Escola aposta na incorporação da animação às práticas
educativas, proporcionando a construção e compartilhamento de conhecimento através de uma linguagem audiovisual, possibilitando o surgimento de novas
formas de expressão.
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Objetivos
»» Introduzir nas escolas a linguagem da animação, proporcionando a
professores e alunos a experiência de produzir filmes animados de
forma crítica e criativa.
»» Dar subsídios para a construção de novas práticas pedagógicas
contribuindo para uma educação de qualidade.
»» Possibilitar novos modos de produção de conhecimento.
»» Difundir a arte da Animação, descobrindo e estimulando novos talentos.
»» Oferecer ferramentas técnicas apropriadas para a realização de
filmes de animação por alunos e professores de forma autônoma.
»» Gerar um material didático diferenciado - filmes de animação que
ficam a disposição das escolas para uso em sala de aula.
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O Festival Internacional de Animação do Brasil − Anima Mundi − criado por
quatro animadores brasileiros, se realiza todo mês de julho desde o ano
de 1993 nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo e tornou-se o segundo
maior festival de animação do mundo.
Desde a primeira edição, uma de suas maiores atrações é o Estúdio Aberto,
onde o público, entre uma sessão e outra de filmes, produz cenas de animação em diversas técnicas, podendo assistir ao resultado na hora.
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O interesse que essas oficinas despertavam em professores e alunos de
escolas públicas e particulares motivaram a equipe do Anima Mundi a elaborar atividades e métodos de ensino especialmente dirigidos ao ambiente
escolar. Nascia o projeto Anima Escola!
Durante esses 10 anos o Anima Escola já levou seus cursos e oficinas para
escolas particulares e redes públicas de diferentes lugares do Brasil. Nessa história vale destacar a maior e mais longa parceria do projeto, com a
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Desde 2002 o Anima
Escola é realizado nas escolas da rede, que serviram como celeiro para
o constante aprimoramento da metodologia, construída de forma coletiva,
através de muito diálogo entre a equipe do Anima Escola, professores e
gestores da Rede Municipal. Hoje, depois de 10 anos, podemos dizer que o
Anima Escola é parte da história dessa rede pública e suas sementes germinadas já criaram raízes profundas.
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»»Início da parceria com a Secretaria
Municipal de Educação do Rio de
Janeiro (até o presente).
»»Oficina em uma escola pública na
cidade de Asolo, na Itália, durante
o Festival de Animação LatinoAmericana.

»»Oficinas em Águas de Lindóia.

»»Capacitação de monitores e oficinas para
alunos na Fundação Kine, Argentina.

»»Patrocínio da Votorantim, através da Lei
Rouanet, para a realização do projeto nas
redes municipais de Niterói, Barra Mansa e
Volta Redonda.
»»Oficinas para professores e alunos da
Instituição Caruanas do Marajó Cultura
e Ecologia, em Soure, Ilha de Marajó, no
Estado do Pará.
»»Semifinalista do Prêmio Cultura Viva,
promovido pelo Ministério da Cultura
para práticas culturais e educativas de
todo o Brasil desenvolvidas para e com a
participação da comunidade.
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»»Capacitação de professores
de escolas Municipais de
Campo Grande e de um
grupo de 10 pesquisadores
da Universidade Federal do
Mato Grosso do Sul.

»»Capacitação de monitores e de alunos
atendidos pela Cidade Escola Aprendiz,
em São Paulo.
»»Curso para 12 educadores da Fundación
Gabriel & Mary Mustakis, no Chile.

»»Anima Escola vira Ponto de Cultura e
passa a levar cursos e oficinas para as
Escolas Estaduais do Rio de Janeiro.
»»Mostra de filmes do Anima Escola
durante o Tangolomanguinho – 2º
Festival Infanto-juvenil da Diversidade
Cultural do Pelourinho.

»»Capacitação de professores da Escola
Municipal Professora América Abdala,
em Rio das Ostras.
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Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, IBM Brasil, Secretaria
Municipal de Educação de Niterói, Secretaria Municipal de Educação de Barra
Mansa, Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda, Votorantim, Ministério da Cultura e Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro

Nesses 10 anos....

1.914

Professores foram capacitados

10.936

Alunos participaram dos cursos e oficinas
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Para introduzir a linguagem da animação nas escolas foram adotadas as seguintes etapas, que podem ser reunidas ou desmembradas segundo as diferentes circunstâncias e demandas das escolas e localidades atendidas.
O foco de todo esse processo é o professor, mas também há atividades voltadas
para os alunos.

Introdução
Curso de Introdução à Animação para professores. Aulas teóricas apresentam
noções da história e evolução da técnica e arte da animação, complementadas
por rápidas experiências práticas individuais e coletivas de criação e filmagem.
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Experimentação
Oficinas práticas, semelhantes às do Estúdio Aberto do Anima Mundi, levadas
à escola e oferecidas às turmas de alunos cujos professores já passaram pela
etapa de introdução. Depois de uma palestra que apresenta as diversas técnicas de animação, os alunos experimentam, com o auxílio dos monitores do
projeto, três oficinas em técnicas diferentes: Pixilation, Zootrópio e Massinha.
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Produção
Turmas de professores e/ou alunos vivenciam o processo de produção de uma
animação, desde o roteiro até a filmagem. Os filmes resultantes podem ser
utilizados em sala de aula como material pedagógico. Alguns participam de
festivais, tendo inclusive já obtido prêmios.
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Capacitação
Curso focado na capacitação tecnológica do professor, para que este se torne
autossuficiente na produção de filmes de animação na escola, podendo instalar, configurar e operar os equipamentos e softwares necessários.

Autonomia
Etapa em que a equipe do Anima Escola se limita a prestar apoio e suporte para
produções realizadas dentro da escola de forma autônoma pelos professores
formados pelo projeto.
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“Conhecer o MUAN foi
uma grata surpresa. Tive
algumas experiências
em animação com
outros softwares e o
MUAN superou minhas
expectativas por ser
simples e fácil para o
aluno aprender.”
Rodolfo Moreira Damasceno,
Professor de Língua Portuguesa
da Escola Municipal Paraguai.
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Desde as primeiras oficinas do Estúdio Aberto do Festival Anima Mundi, em
1993, sentiu-se a necessidade de uma ferramenta rápida e eficiente para
a captura e edição de animações. A rapidez e a simplicidade da interface
técnica eram importantes para se compartilhar as técnicas de animação
com o público. Com o surgimento do projeto Anima Escola, passou a ser
primordial contar com um equipamento que pudesse ser multiplicado para
todas as escolas.
A partir de uma visita da IBM ao festival, surgiu a proposta de uma parceria. A
solução seria um software livre e gratuito que substituísse os equipamentos importados utilizados até então, podendo ser instalado em computadores simples.
Anima Mundi e IBM procuraram então um terceiro parceiro, o IMPA (Instituto
de Matemática Pura e Aplicada), para desenvolver esse software.
Nascia aí o MUAN (Manipulador Universal de Animações, ou vagalume em tupi-guarani), que começou a ser desenvolvido em 2002 no sistema operacional
Linux, tendo como campo de pesquisa e testes o Estúdio Aberto e o nascente
Anima Escola.

MUAN é um sistema open source para animação quadro-a-quadro,
desenvolvido e compatível com o sistema operacional Linux
(estão sendo desenvolvidas versões em outras plataformas). Sua
interface gráfica permite a rápida criação, edição, manipulação
e visualização de animações, utilizando câmeras de vídeo ou
webcams conectadas ao computador. MUAN é simples e fácil de
operar, com funcionalidades que atendem tanto aos iniciantes
quanto aos animadores profissionais. Sua instantaneidade favorece
a espontaneidade e criatividade do trabalho de animação. O MUAN
não cria ou edita as imagens em si: está focado na manipulação do
sequenciamento de imagens, conceito abstrato para um leigo em
animação, mas que se torna claro após a prática.

Para baixar o MUAN acesse: www.muan.org.br
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Diferentes materiais de apoio foram criados com o objetivo de ajudar na divulgação, trazer maior esclarecimento sobre o projeto e constituir material didático para os cursos.
Ao longo dos 10 anos quatro tipos de folders foram elaborados, atendendo aos
diferentes públicos do projeto (escolas municipais do Rio de Janeiro, Niterói,
Barra Mansa e Volta Redonda e escolas estaduais do Rio de Janeiro).
Site, blog e twitter dedicados ao Anima Escola ajudam na comunicação com os
professores e alunos. No canal do youtube são postados os filmes produzidos
ao longo do projeto.
Desde o início, uma apostila era distribuída aos professores que participavam
dos cursos. Com o passar dos anos essa apostila foi sendo aprimorada e, em
2007, foi lançada a 1ª edição da Cartilha Anima Escola, que abarca a história
da animação, as diferentes técnicas, e dicas para o professor utilizar em sala
de aula.
Além disso, todos os professores que participam do Anima Escola recebem um
DVD com os filmes realizados durante o ano no projeto. O DVD compõe o acervo
da escola e pode ser utilizado durante o ano letivo.

Materiais produzidos:
»»Cartilha Anima Escola
»»4 Folders
»»banners e cartazes
»»Site, blog, twitter e canal no youtube
»»DVDs anuais com os filmes
resultantes do projeto
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Conforme o projeto foi amadurecendo, ferramentas de monitoramento e avaliação foram aprimoradas.
»» Listas de presença para controle do número de participantes.
»» Relatórios diários sobre as atividades realizadas escritos pelos monitores e
professores do projeto.
»» Reuniões periódicas realizadas pela direção do Anima Escola com a equipe
docente para o acompanhamento das oficinas e atualização dos conteúdos
ministrados nos cursos.
»» Ao final de cada etapa os professores respondem a um questionário onde é
possível avaliar qualitativamente os resultados alcançados por cada um. Os
dados dessas avaliações são tabulados e sistematizados para a confecção de
relatórios de resultados do projeto.
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Vou contar uma história. O ano é 2003.
O cenário é uma escola que, se não existisse, se diria inventada por um animador: o nome dela é “Núcleo de Artes Avenida dos Desfiles”.
Fica no Sambódromo, palco dos desfiles anuais do carnaval carioca, na Avenida

por:

Marcos Magalhães

Marquês de Sapucaí.
Os personagens são muitos, mas podemos nos concentrar em três:
»» Eloá, a professora muito animada.
»» Max, um aluno com condições especiais de percepção e comunicação.
»» Camila, uma aluna com especial interesse e talento.
Esta foi uma das primeiras experiências, até hoje uma das mais marcantes, de
nosso projeto. O Núcleo de Artes Avenida dos Desfiles foi designado pela SME,
em nosso segundo ano, como a turma de alunos da rede que receberia nosso
módulo de curso com produção de filmes.
Encontramos Eloá, a professora de artes do Núcleo, já muito motivada e adiantada com sua turma, com um trabalho que buscava levantar a história da hoje
mais famosa avenida carioca. Eles descobriram que antes de existir a avenida, ali
passava um rio, com o sugestivo nome de “Rio Papa-Couves”. Para a construção
da via foi preciso encanar e aterrar o rio, e sobre ele pavimentar a rua. Toda esta
história já havia gerado uma infinidade de desenhos e pinturas. No momento em
que chegamos, eles fabricavam roupas e fantasias para um desfile que contaria,
à maneira tradicional das escolas de samba, a evolução do local.
Encontramos ali as condições mais propícias para uma produção de animação: uma pesquisa histórica pronta e imagens de referência, direção de arte
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e figurinos em plena elaboração. As ideias eram fartas, e foram sendo aglutinadas. Uma pergunta inicial nossa inspirou o samba-enredo que ainda não
existia: “O que é que houve com o rio Papa-Couves?”. Na aula seguinte, veio
o samba com tudo pronto, letra e música. E as aulas de música do Núcleo
passaram a cuidar do arranjo da trilha sonora do filme.
“O Rio Papa-Couves e o Toque do Pandeiro” (incluído na íntegra no DVD que
acompanha este livro) ficou sendo um dos filmes mais completos e representativos realizados nestes dez anos do Anima Escola.
Eloá, Max e Camila representam três pilares fundamentais de nossa proposta:
»» Eloá é a professora que motiva seus alunos, pois ela própria é motivada e convicta do poder de transformação dos instrumentos que oferece em suas aulas. Comunicativa e curiosa com as novidades, ela busca e aceita o que há de
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novo, e compartilha com seus alunos. A chegada da Animação em
sua classe foi mais um motivo de
celebração, quase carnavalesca,
no sentido mais libertador e contagiante deste adjetivo.
»» Max é o aluno especial que, em
vez de ser rotulado como deficiente, mostrou suas qualidades
em uma linguagem que lhe é familiar e próxima. As imagens em
movimento o fascinam e permitem que ele se expresse de maneira muito
mais eficiente que sua limitada linguagem verbal. Sua falta de concentração
em outras atividades se evidenciou como sinal do pouco interesse que elas
lhe despertam. No entanto, para o filme (e para o desfile), Max se mostrou
dedicado, produtivo e entusiasmado – foi um dos destaques da equipe!
»» Camila é a aluna de talento destacado: ela se aprimorou, descobriu novas
possibilidades e talvez até um caminho profissional. Não foi possível, no
curto tempo de aulas proporcionadas pelo projeto, lapidar técnica e artisticamente o talento de Camila, mas temos certeza de que uma semente foi
plantada: em várias edições posteriores do festival Anima Mundi, encontrei
Camila em meio ao público do Estúdio Aberto e das palestras, buscando informações com avidez.
Não sei ao certo onde estão Eloá, Max e Camila depois destes oito anos. Mas
posso acreditar que trazem consigo uma forte recordação e os frutos daquela
experiência, como acontece conosco.
A escola da Avenida dos Desfiles, mesmo que possivelmente uma ilusão passageira como é todo carnaval, apontou para nós uma realidade possível. A escola
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que ensina pela motivação, pela espontaneidade, pelo aspecto lúdico, com o
auxílio poderoso e luxuoso de uma ilusão: a animação. Esta ilusão é cada vez
mais real, e ajuda a construir e visionar realidades futuras.
Se ainda não me fiz entender, é porque aqui só tenho as palavras. Mas vejam
o filme e lembrem-se deste texto: queríamos que todas as escolas pudessem
ser, pelo menos uma parte do ano, como a Avenida dos Desfiles.
Com muita gente criativa, produtiva e iluminada, como Eloá, Max e Camila.
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Com muita alegria, comemoramos, junto à equipe do Anima Mundi, os 10 anos
do Anima Escola!
Ao longo desta trajetória, aprendemos muitas lições a partir da compreensão das
múltiplas relações entre a linguagem de animação e o trabalho educativo na escola. A cada ano, cada etapa de trabalho realizada alimenta as trocas e amplia
os olhares de todos os envolvidos, fortalecendo nossa convicção de que estamos
num bom caminho. Como num storyboard, quadro a quadro fomos construindo
esta história, numa sequência de imagens animadas pelo esforço coletivo de produzir um filme no qual as estrelas principais seriam nossos alunos e professores.

Simone Monteiro
Gerente de Mídia-Educação da
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro

Entre as lições aprendidas destaca-se a constatação de que a participação no
projeto favorece a apropriação de novas ferramentas que potencializam as relações com as diferentes áreas de conhecimento em sala de aula, mas também
abrem novos horizontes pessoais e profissionais aos participantes, ampliando,
entre outros aspectos, seu patamar cultural. Ao experimentarem a construção
de suas próprias narrativas audiovisuais por meio da linguagem de animação e
ao participarem das edições do Festival Anima Mundi para expor suas produções e conhecer o trabalho profissional realizado neste campo no Brasil e no
exterior, eles ultrapassam os limites da sala de aula, envolvendo outros atores
da comunidade escolar, além de dialogar com parceiros de trabalho em outras
escolas da Rede e para além dela, numa rica troca de experiências.
Em relação aos nossos alunos, destacamos, em especial, o entusiasmo com
que participam das oficinas, entusiasmo este que se desdobra na escola, fortalecendo o vínculo professor-aluno. Os olhos que brilham a cada descoberta,
a autoestima elevada pela ampliação das possibilidades de se dizer ao mundo,
expondo suas ideias e defendendo seus pontos de vista são os principais sintomas de um trabalho que contribui de modo significativo para que crianças e
jovens desenvolvam novos modos de ver e de serem vistos.
Por tudo isso, desejamos “muitos dez anos” ao Anima Escola!
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Amália Araujo
Professora de Sala de Leitura do
CIEP Presidente Agostinho Neto,
no Rio de Janeiro

Associar animação com educação é um desafio. Poderia ser só mais um modismo de mídia nas aulas. Como a palavra já diz, dar alma, dar vida, esse deve
ser o verdadeiro caminho da entrada da animação na escola. Dar mais vida ao
processo de aprendizagem. Criar alma nova para professores e alunos. O grande desafio é ver a animação como mais que uma ferramenta; ela deve ser utilizada como uma linguagem, permitindo ao aluno se comunicar e se expressar.
O encantamento que a animação desempenha nos alunos já justificaria seu uso
na escola, mas vai além, desenvolve o trabalho colaborativo, passando pelo desenvolvimento artístico e da escrita, podendo ser aproveitada em qualquer área.
O nosso trabalho com animação, desde 2003, vem crescendo, envolvendo e
integrando professores de diversas áreas e turmas diferentes, sendo exibido
para toda a comunidade escolar. Animando ainda mais o nosso CIEP.
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Os cursos do Anima Escola foram de fundamental importância para o meu
aprofundamento nessa área, já que sou professor de Geografia, mas os trabalhos que realizo na rede pública de ensino se inserem na linguagem audiovisual.
No ano de 2003 comecei a ministrar aulas na oficina de vídeo no Núcleo de
Arte Grécia e participei dos diversos cursos do Anima Escola. Na fase final,
em que os equipamentos são deixados na escola, os alunos puderam realizar muitas animações de forma independente. Um exemplo é a animação
“O Pequeno Cordel do Sapato Voador”, que foi exibida em muitos festivais e
recebeu prêmios como o de melhor roteiro do ensino fundamental na Mostra
Mundo e o terceiro lugar no festival Challenges da Faculdade do Ninho em
Portugal, ambos em 2006.

Luiz Cláudio Lima
Professor de vídeo do Núcleo de
Arte Grécia, no Rio de Janeiro

Outro exemplo foi a animação “Um Lugar chamado Quitungo”, que também
participou de muitos festivais, levando para outras áreas a história do Quitungo,
lugar onde a maioria dos alunos mora. Este filme também foi lançado como extra do DVD “Alma Suburbana”, primeiro longa-metragem realizado por alunos
da rede pública de ensino.
Temos muitos outros exemplos para contar. As atividades do Anima Escola
no Núcleo estimularam alunos e professores a realizar diversas animações. A
influência ultrapassou os muros da escola, pois os ex-alunos
criaram o cineclube “Subúrbio em Transe”, na Casa do
Artista Independente (CASARTI), em Vista Alegre. A
marca do cineclube é a vinheta de abertura em pixilation, estimulada pelas aulas do Anima Escola.
Vida longa ao projeto, que fez a escola ficar literalmente
mais animada!
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“A animação na escola chegou
para ficar. Um sucesso em todas as
turmas e idades. É uma linguagem
dinâmica, divertida e que permite
muitas possibilidades criativas e de
expressão.”
Alessandra Ba rbosa

Professora da E.M. Roberto Burle Marx,
Rio de Janeiro

“O curso proporcionou novas
perspectivas para que o aluno seja
sujeito do processo de aprendizagem.
Pretendo criar oficinas de animação
para desenvolver com os professores
que atuam nos laboratórios de
informática.”
Geany de Abreu

Professora de Geografia e Informática da
E. M. Rio Grande do Norte, Volta Redonda

“A animação na escola é uma nova
maneira de incentivar a leitura e
a produção de texto. Possibilita a
integração e o entrosamento entre
os alunos.”
Glória Diniz da Costa
Professora da E. M. Leonel Azevedo,
Rio de Janeiro
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“O curso despertou meu interesse
pela história da animação, abriu
possibilidades de atividades dinâmicas,
agradáveis e possíveis de serem
realizadas com meus alunos. Favoreceu
momentos de desenvolvimento da
criatividade e entrosamento com
professores de outras escolas.”
Arminda Barbosa

“Além do conhecimento sobre
animação, adorei o espírito de trabalho
de grupo e pretendo despertar isso nos
alunos.”

“Agora, além de admiradora, sei que é
possível fazer. Pretendo contagiar todos
os professores da minha escola, uma vez
que sou Coordenadora Pedagógica.”

Anna Lucia Rabello Ferreira

Professora de Sala de Leitura da E. M. Heitor Villa
Lobos, Niterói

Tania Regina Alves

Coordenadora Pedagógica da E.M. Condessa
Pereira Carneiro, Rio de Janeiro

Professora de Informática Educativa da E. M.
Maestro Heitor Villa-Lobos, Niterói

“A distribuição do livreto
instrutivo foi primordial. As aulas
práticas permitiram uma maior
aproximação com a arte de animar
e despertaram meu interesse em
conhecer mais sobre as técnicas
ensinadas.”
Ro sana Costa do Amaral
Professora de Língua Portuguesa da
E.M. Cora Coralina, Rio de Janeiro
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“Com recursos simples e baratos
podemos trabalhar a animação
na sala de aula. É um exercício
de disciplina e paciência também.
Exercita a criatividade e desenvolve
habilidades.”
Roberta Monteiro

Professora de Sala de Leitura da E. M. Paulo
Freire, Niterói

“Percebi o quanto nossos alunos são versáteis
na resolução de problemas. Não desistem
nunca. Insistem e acreditam que são capazes!”
Paulo César Marques Assumpção
Professor da E.M. Herbert Moses, Rio de Janeiro

“O projeto abre nossa visão para o mundo da
animação; passamos a perceber que não é
impossível a elaboração de novas formas de
trabalhar com alunos. O curso nos capacita a
trabalhar as diferentes técnicas.”
“O interessante é aprender fazendo. As
atividades me ajudaram a pensar em novas
possibilidades para o meu trabalho.”
Tereza Cristina Correia
Professora da E.M. Marechal Trompowsky
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Janaína Souza

Professora de Português da E. M. Santos Dumont, Niterói

“Excelente! Os alunos tiveram a
oportunidade de vivenciar atividades
diferentes e técnicas diversas de
animação, ampliando seus horizontes.
Contribuiu para melhorar a autoestima
deles, mostrando que são capazes de
produzir o que até então não conheciam.”
Carla Sena dos Santos

Professora de Português da E. M. Rachide da Glória
Salim Saker, Niterói

“Pelo que eu vi na 2ª fase, as crianças se mostraram concentradas,
animadas, motivadas, criativas,
felizes! Vejo um excelente recurso
pedagógico.”

“Eu achei nota 10. Aprendi muita coisa,
inclusive que um trabalho em equipe
é bem mais legal do que um trabalho
individual.”
Juliane de Oliveira Sampaio
Aluna da E.M. Santos Dumont, Niterói

Carla Medeiros de Souza
Professora da E. M. Teotônio Vilela,
Rio de Janeiro

“Eu achei muito legal, porque eu sempre tive curiosidade
em saber como se faz desenhos, como faz para eles se
movimentarem e agora que estou tendo essa oportunidade.”
Victória Souza Dias

Aluna da E.M. Marcílio Dias, Rio de Janeiro
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Podemos dizer com satisfação que, após uma intensa década de prática e aperfeiçoamento, a metodologia do projeto Anima Escola se encontra consolidada e
pronta para ser replicada em outros locais e sistemas de ensino.
Atingimos os objetivos de:

»» Demonstrar a relevância da entrada deste novo conhecimento no ensino fundamental.
»» Comprovar o interesse e compreensão dos professores do potencial pedagógico da linguagem da animação.
»» Consolidar objetivos e possibilidades do projeto, com a definição de uma estratégia para a aproximação e implantação na rede pública de ensino.
»» Reunir um número importante de produções em nosso acervo, com filmes
sobre várias temáticas, circulando entre as escolas e gerando novos conhecimentos a partir de sua apreciação e crítica.
O que falta conquistar?

Em resumo:

A metodologia do Anima
Escola nasceu e se aperfeiçoou por meio de uma
prática intensa. Chega o
momento de incorporar a
reflexão, que fundamentará
a sua permanência e multiplicação, o que sempre foi o
objetivo maior do projeto.
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»» Um significativo corpo teórico de reflexão fundamentada sobre as experiências e conclusões vividas na prática. Apesar deste não ter sido o foco da
produção do projeto, espontaneamente começa a aparecer o interesse de
pesquisadores de diferentes universidades sobre nossos processos, o que dá
início ao registro de um saber acadêmico oriundo dessa experiência.
»» Um sistema de medição de resultado do impacto do projeto na aprendizagem de alunos e formação dos professores. Temos comprovações inequívocas, baseadas na experiência, mas será importante traduzi-las em dados
sistematizados.
»» Produção e renovação constante de material teórico e de apoio, baseado em
ensino à distância, para ampliar ainda mais o alcance do projeto.

Documentário
Anima Escola 10 anos

A FEIRA
Núcleo de Arte Albert
Einstein, 2002

DO RIO PAPA-COUVES
AO TOQUE DO PANDEIRO
Núcleo de Arte Avenida
dos Desfiles, 2003

DESCONTROLE REMOTO
Núcleo de Arte Charles
Dickens, 2004

BALETÉIA E A
BONECA MISTERIOSA
Núcleo de Arte Alencastro
Guimarães, 2005

TRAGÉDIA URBANA
Colégio Estadual
Clodomiro Vasconcelos, 2010

O PEQUENO CORDEL
DO SAPATO VOADOR
Núcleo de Arte Grécia, 2005

O SEGREDO DA
PROFESSORA
Colégio Estadual
Clovis Monteiro, 2010

UM LUGAR CHAMADO
QUITUNGO
Núcleo de Arte Grécia, 2006

FAZENDO AMIGOS
Pólo de Educação pelo
Trabalho Presidente
Médici, 2009

FÁBRICA BANGU
Pólo de Educação pelo
Trabalho Presidente
Médici, 2006

FOGO NO CÉU
Escola Municipal
Roberto Burle Marx, 2008

SOY LOCO POR TI
Núcleo de Artes Nise da
Silveira, 2007

A FAMÍLIA REAL NA MARÉ
Escola Municipal Tenente
Antônio João, 2008

DANÇA, MACHADO!
Núcleo de Arte Silveira
Sampaio, 2008

NOSSA ESCOLA
CIEP Presidente Agostinho
Neto, 2007

DIÁRIO DE BORDO
Escola Municipal
Roberto Burle Marx, 2007

TUDO ACABA EM PIZZA
Escola Municipal Santos
Dumont, Niterói, 2007
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Toda criança se diverte usando a imaginação. Contando histórias, brincando com bonecos, desenhando, sonhando e explorando um mundo que, apesar de irreal, expressa seus mais profundos sentimentos.
Todos estes elementos juntos compõem os princípios essenciais
para a criação de uma animação. Independente da técnica e estilo utilizados, a criança exposta a este mundo descobre uma
arte mágica, que quadro a quadro vai transformando o imaginário em real, compartilhando com o mundo o seu vasto e criativo
universo interior.
Parabéns ao Anima Escola, que por dez anos vem transformando estes sonhos em realidade. Não deixando perder a criança
que temos dentro de nós.
Carlos Saldanha

realização
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parceria tecnológica

