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RESUMO 
Partindo de um estudo clássico de anatomia (uso de peças anatômicas genuínas), foi criado 
um cânone do corpo humano, que deu razão a bonecos bidimensionais articulados, 
produzidos digitalmente para serem impressos e colados sobre manta imantada, de modo 
que se prendam a superfícies metálicas e permitam a articulação dos movimentos úteis 
tanto para o desenho quanto para fotografia quadro a quadro do tipo stop motion. O objetivo 
é instrumentalizar a prática pedagógica do professor, para produção prática dos alunos da 
cidade de Marabá - PA, diante das suas carências de Ensino de modo geral, aqui enfocando 
o Ensino de Artes Visuais especificamente, que se recente de ausência de programas de 
formação de professores nesta área, recaindo sobre o docente formado em Letras, o 
encargo de ministrar o conteúdo específico de Artes. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT  
Starting from a classical study of anatomy (use of genuine anatomical pieces), a human body 
canon was created, which gave rise to articulated, digitally produced two-dimensional dolls to 
be printed and glued on a magnetized blanket so as to attach themselves to metallic 
surfaces And allow the articulation of the movements that are useful both for the drawing and 
for frame-by-frame photography of the stop motion type. The objective is to instrumentalize 
the pedagogical practice of the teacher, for the practical production of the students of the city 
of Marabá - PA, faced with their lack of Teaching in general, here focusing on Visual Arts 
Teaching specifically, that if recent the absence of training programs Of teachers in this area, 
given this task to the teacher graduated in Letters, which receives the responsibility of 
ministering the specific content of Arts. 
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Introdução 

O componente curricular pertinente às Artes Visuais da rede de Ensino Público, 

Fundamental e Médio de todo país, procura em diferentes níveis, concentrar esforços no 

sentido de dispor como material didático preferencial, livros sobre História da Arte, 

movimentos e suas linguagens ou DVD’s sobre Artes Visuais. 

Alguns Governos Estaduais promovem apoio pedagógico sobre Artes dentre o conjunto de 

livros que a rede Estadual de Ensino distribui, no caso do Estado de São Paulo há uma 

série específica sobre Artes abrangendo Dança, Artes Visuais, Teatro e Música, destinada 

aos ciclos do Ensino Fundamental e Médio, alguns dos quais permeados de sugestão de 

exercícios práticos para serem realizados em sala de aula. 

Este material presente em sala de aula é acrescido de outros produzidos por educadores e 

designers vinculados aos Museus, tais como Lasar Segall e Pinacoteca do Estado de São 

Paulo, Centros Culturais como o do Banco do Brasil e da Caixa, ou Institutos como o Tomie 

Ohtake e Itaú Cultural, que são oferecidos aos estudantes ou às escolas como roteiro de 

visita aos seus respectivos espaços.  

O diferencial das peças gráficas produzidas com fins educacionais por todos estes atores 

está de modo geral em sua forma de apresentação seja ela como livro, caderno ou apostila 

que segundo Orloski, (2008, p.55) “possuem qualidades e especificidades intrínsecas 

conforme o contexto”. 

Outra espécie de material didático é aquele que incentiva a produção de jogos, 

principalmente de tabuleiro, cartas e dados, cujo intuito é tornar mais lúdico e, portanto, 

mais atrativo o aprendizado de Conceitos, Linguagens e movimentos pertinentes ao 

componente curricular de Artes Visuais (SANTANA, 2009), cuja iniciativa e fomento deste 

material normalmente advêm do professor. 

Após esta breve visão das políticas para a produção de material didático em voga 

nas Escolas Públicas do País, trago a situação específica de Marabá. Tanto no 

Estado do Pará quanto no Município de Marabá não se tem notícia destes atores 

terem patrocinado qualquer material didático referente às Artes e muito menos às 

Artes Visuais.  
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Nas Escolas Públicas da cidade de Marabá, o material didático de apoio disponível 

para o professor em sala de aula é mínimo, lousa ou quadro magnético, giz ou 

pincel, além do próprio esforço em reunir referências visuais e conceituais que 

introduzam os alunos nas linguagens artísticas e claro, os DVD’s do Programa Arte 

na Escola, vinculado a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - 

UNIFESSPA e ao curso de Artes Visuais. 

Todas as estratégias de ensino de Artes Visuais são válidas, úteis e saudáveis, e 

embora muitas sejam comprovadamente eficazes, elas ainda não são capazes de 

abarcar todas as singularidades culturais como as que existem na Amazônia. 

Localizada no sudeste do Pará, próximo à reserva de minério de ferro de Carajás 

que monopoliza os esforços econômicos da região, a UNIFESSPA também é reflexo 

desta prioridade, que fez a cidade de Marabá se expandir e se consolidar como um 

pólo importante de desenvolvimento do Pará, onde o curso de Licenciatura em Artes 

Visuais, é apenas uma de suas facetas. 

Por esta razão a maioria dos recursos de pesquisa da Universidade é captada pelas 

áreas ligadas à Mineração e Engenharia, potencializando a principal atividade 

econômica para produzir infra-estrutura para ela. 

A despeito do baixo investimento, o Curso de Licenciatura em Artes Visuais da 

UNIFESSPA tem empreendido esforços para preencher as lacunas deixadas pelo 

Ensino Público de Arte, atuando a partir de Programas de Extensão e de pesquisas 

que promovam visitações a Galerias de Arte, Museus virtuais e espaços de 

Exposições menos convencionais, sempre mediadas por professores vinculados ao 

Curso de Artes Visuais. 

Ou mesmo quando fornece capacitação e orientação para o uso dos DVD’s nas 

aulas de Arte, uma vez que a nova LDB (Lei 9.394/1996) (Redação dada pela Lei nº 

12.796, de 2013) - garante a inserção da arte na escola, mas não de forma 

obrigatória – e o art. 26, § 8º (Lei nº 13.006, de 2014) que estabelece 2 horas 

mensais de projeção de filmes nacionais na escola. 
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O artigo que ora apresento é resultado deste esforço e, portanto, apenas mais uma 

vertente do empreendimento todo, aqui sob a forma de projeto de pesquisa e 

intervenção no ambiente escolar e sob a forma de extensão, cujo fim é satisfazer a 

demanda por produção de material didático, que possa ser útil ao professor da 

escola Pública do Ensino Fundamental e Médio da cidade, bem como aos alunos da 

Graduação em Artes Visuais e comunidade em geral. 

Os bonecos articulados utilizados para a produção das animações em stop motion 

são afeitos aos anseios da maioria dos jovens desta geração e ao usar o programa 

da Microsoft Power Point como software de animação, os permite utilizá-los com 

mais abrangência, porquanto é amplamente difundido na maioria dos computadores 

e não exige grandes conhecimentos de edição e animação, respeitando as 

carências de nossa região. 

Esta pesquisa é, portanto, fruto da necessidade de produção de material didático 

que complemente a ação dos professores de Artes do Ensino Fundamental e Médio 

que em sua grande maioria, não tem essa formação específica e como resultante 

deste déficit, a atribuição desta disciplina, recai sobre professores com formação 

específica em Letras, tornando urgente não só a formação teórica, mas também a 

produção de atividades práticas que unam conceito, materialidade e ação conjunta, 

independente da formação específica do docente. 

Abordagem conceitual  
Os bonecos foram produzidos após a elaboração de um cânone e embora isso 

possa parecer anacrônico, ou na melhor das hipóteses tautologia, esperamos que 

no desenvolvimento do artigo, ele possa por sua produção, finalidade, estrutura e 

fundamentação, dirimir possíveis dúvidas quanto a sua pertinência como uma ação 

transformadora, no sentido empregado por Salles (2006, p.35) “[...] como um 

elemento inferido é atado a outro. Os elementos selecionados já existiam, a 

inovação está no modo como são colocados juntos, ou seja, a maneira como são 

transformados”.  

O desenho do boneco foi produzido digitalmente para ser impresso em papel e 

colado sobre uma manta imantada com articulações unidas mediante colchetes. O 

boneco bidimensional se constitui, antes de qualquer coisa, num brinquedo – “[...] 
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um fornecedor de representações manipuláveis, de imagens [...]” (BROUGERE, 

2004, p.14), estabelecendo correspondência física (tátil, sensorial e motora) e 

reforçando pela sua forma de artefato lúdico, a concepção objetiva de sociedade. 

(SANTOS FILHO, 2009). 

O boneco/brinquedo adere por atração a qualquer superfície metálica, sendo capaz 

de articular movimentos e ainda servir de base para decalque da silhueta aos alunos 

de Ensino Fundamental lI, que manifestarem grandes dificuldades com o desenho à 

mão livre (ver fig. 1). 

 

Figura 1 - Wilson – Boneco/brinquedo articulado usado para o desenho. 2015. Fonte: elaborado pelo 
autor, acervo pessoal da pesquisa. 

Ou mesmo numa animação stop motion quadro a quadro, aplicadas aos alunos de 

Ensino Médio como vemos na figura 2. 

 

Figura 2 - Wilson – boneco/brinquedo articulado, realizando uma sequência lógica de movimentos 
para ser trabalhado como stop motion 2015. Fonte: elaborado pelo autor, acervo da pesquisa. 

 

Este estudo e reflexão sobre o boneco/brinquedo derivam de meus estudos de 

campo, realizados durante o quinquênio 1995 - 2000 no laboratório de Morfologia da 

Universidade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que anos depois se 

transformaram em um cânone. (fig.3) 
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Figura 3 - Wilson – Cânones frontal, lateral e de costas preenchido com esqueleto e músculos 
elaborados para a pesquisa. 2016. Lápis sobre papel Sulfite A4. Fonte: acervo pessoal da pesquisa. 

 

Embora tivesse uma noção geral acerca da produção e existência de cânones, só 

posteriormente fui me aprofundando conceitualmente no tema e descobrindo os diferentes 

modos de produzir e interpretá-los ao longo da história humana, num resumo bem amplo, o 

cânone de Policleto (470 - 405 a.C.), por exemplo, ainda é o mais difundido para o 

aprendizado de desenho nas artes visuais e baseia-se numa proporção de sete cabeças. 

Embora seja o mais difundido, ele ainda é muito complexo para apreensão daqueles 

que não nutrem interesse específico em desenho, como é o caso da maioria dos 

alunos de Ensino Público Fundamental e Médio. Sua aparência e estratégia visam 

principalmente ampliar a capacidade de representação do corpo humano, àqueles 

que já possuem dotes com a representação deste, através de desenho. 

O cânone Vitruviano clássico é mais complexo ainda, baseado numa representação 

do corpo humano como modelo do cosmo, em resumo, refere-se a um conjunto 

intrincado de medidas e proporções a partir de um homem de braços e pernas 

abertas, determinando a formação de um quadrado cujo centro coincide com a 

genitália e de um círculo cujo centro coincide com o umbigo, um exemplo clássico 

desta espécie de cânone é o “Homem Vitruviano”, de Leonardo Da Vinci (1452-

1519). 

Os outros cânones são de algum modo derivações deles com alterações conforme 

as necessidades visuais ou pessoais dos artistas que os adaptaram ao longo dos 

séculos. 

O cânone desenvolvido por Albrecht Dürer (1471-1528), por exemplo, é uma 

derivação do tipo Vitruviano, porém seu principal diferencial é estabelecer parâmetro 
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entre as partes que forma o todo em diferentes vistas. Reginald Marsch (1898-1854) 

e Gino Severini (1883-1966) são adaptações modernas ao cânone Vitruviano e de 

Policleto e os que vêm depois deles, continuam sendo derivações para serem 

aplicadas aos estudantes de Artes. 

A despeito do resultado ser fruto de um estudo clássico de anatomia, o 

boneco/brinquedo da pesquisa prima pela impessoalidade, isto é, não sugere olhos, 

nariz, boca e musculatura dentre outros detalhes e suas proporções. 

O problema central era ampliar a capacidade de expressão pessoal ao maior 

número de pessoas, sem que para isto elas precisassem de qualquer dote inicial 

específico como desenhar, por exemplo, além disso, era necessário que fosse afeita 

aos meios que nos são comuns e tivesse afinidade com os jovens hoje, tais como: 

fotografia digital e programas de animação e desenho. 

Por isso o cânone deu razão aos bonecos neste projeto, visto que se assemelha aos 

modelos antropométricos e ergonômicos de meados do século XX, são 

qualitativamente impessoais, não estabelecem modelos particularizados, mas 

apenas representam padrões gerais onde cada indivíduo pode se incluir ao 

manipulá-los.  

Os modelos antropométricos e ergonômicos (fig. 4) surgiram como uma necessidade 

da produção industrial de estabelecer padrões para as medidas humanas, de modo 

a viabilizar a produção em larga escala de produtos e insumos provenientes das 

mais variadas atividades, algumas das quais tão díspares quanto as do vestuário e 

de viagens, ambas necessitando de um determinado nível de padronização para a 

produção industrial de roupas ou assentos de aeronaves, e de toda a cadeia 

produtiva dependente dela por decorrência. (SARGENTO, 2011). 
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Figura 4. Antropometria Dim corporais. s/d.  Fonte: Ebah - Rede social para o compartilhamento 
acadêmico. Arquivado no curso de Engenharia de Produção na FAHOR por Adauto Marques

1
. 

A semelhança do cânone desta pesquisa aos modelos antropométricos é um mero 

acaso, pois não foi produzido com este fim, quando o criei, meu objetivo era apenas 

simplificar ao máximo a representação do corpo humano e seus movimentos.  

Dividido em cinco (cabeça e pescoço, ombro e tórax, abdômen, coxa, perna e pé), 

em resumo, este cânone baseia-se numa altura qualquer, divida em duas partes 

iguais: a superior e a inferior. A parte superior tem três divisões iguais, cabeça e 

pescoço e estão na primeira divisão desta parte, o ombro e o tórax na segunda, e o 

abdômen e quadril na terceira.  

Na parte inferior duas divisões iguais, uma para a coxa, outra para perna e pé que 

ocupa a altura de ¼ da última divisão, as larguras dos ombros equivalem à metade 

da cabeça em cada lado e o quadril independe da largura da cabeça, mas podem 

servir de parâmetro. O tamanho de braço e antebraço é guiado pela cintura. (fig.5) 

 

Figura 5. Wilson - Cânones do Gênero feminino e masculino, nas posições frontais, lateral e costas, 
elaborados a partir da pesquisa com anatomia. 2016. Acervo pessoal de pesquisa. 

 

http://www.ebah.com.br/
http://www.ebah.com.br/
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A forma de construção do cânone foi determinante para ele se adaptar à 

classificação dos Biótipos (Endomorfo, Ectomorfo e Mesomorfo), criada pelo 

psicólogo americano Willian H. Sheldon (1898-1977), que é usada até hoje para a 

produção industrial. (fig.6)  

 

O estudo de Sheldon que culminou na definição de biótipos, resumidamente 

consistiu no recrutamento de cerca de 4.000 alunos de Harvard, conforme mostra a 

figura 7, para seções de fotos ao nu com olhos e bocas encobertas, nas posições 

frontal, lateral e de costas, de modo que fosse possível definir por comparação, ao 

menos três biótipos divididos em três categorias, a despeito de todos possuírem 

características semelhantes entre si. (SHELDON apud PEQUINI, 2005)  

. 

Em relação aos movimentos, o boneco bidimensional pertinente à pesquisa parte da 

definição de movimento local e acional elaborados por Da Vinci no capítulo VIII referente 

“as atitudes e os movimentos adequados” presentes no “Tratado da Pintura”. 

 

Figura 6. Wilson – Adaptação do cânone ao Biótipo Endomorfo (Esguio), Ectomorfo (Obeso), 
Mesomorfo (intermediário). Bico de pena sobre Papel Canson A4.2016. Acervo pessoal de pesquisa. 

 

Figura 7.  Atlas of Men. A guide for somatotyping the adult male at all ages. William H. Sheldon. 
Harper, New York, 1954. Fonte: Etsy

2
. 
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Segundo Da Vinci, todos os movimentos dos animais, incluindo o homem, são de duas 

classes, os movimentos de ação, isto é, aquele que não promove deslocamento no 

espaço, tais como: levantar, abaixar, torcer o tronco e etc; e o local, aquele que promove o 

deslocamento no espaço, tais como andar, correr se arrastar e etc. Ambos se resumem a 

pouco mais de 36 operações que combinadas entre si geram a diversidade e 

complexidade dos movimentos humanos. 

Tanto os bonecos de perfil quanto o frontal podem realizar movimentos acionais quanto 

locais, porém, cada um deles realiza com maior completude apenas uma classe de 

movimentos, o boneco do perfil, executa preferencialmente movimentos locais, embora 

execute acionais e o frontal realiza preferencialmente movimentos acionais, embora se 

locomova de lado, é importante observar também que todos flexionam os quadris, pescoço 

e tórax, embora por sua bidimensionalidade, nenhum deles realiza contorções. (fig. 8) 

 
Figura 8. Wilson - Alguns movimentos acionais do boneco frontal e alguns movimentos locais do boneco de 

perfil. 2016. Impressão Jato de tinta colada em manta imantada. Acervo pessoal de pesquisa. 
 

 

Espero que esta breve visão histórica do Cânone tenha facilitado a revisão de como as 

proporções do corpo humano se adaptaram a outros fins, e a partir de agora, como a 

aprendizagem das proporções corporais no contexto do ensino na escola, evidência os 

objetivos de pesquisa e o seu impacto no Ensino Público das Artes Visuais no do Estado 

do Pará e em Marabá.  

Objetivo Geral 
O objetivo geral é Didático-Pedagógico, pois visa produzir material que possa auxiliar o 

Professor da rede pública de Ensino da cidade de Marabá a ministrar conteúdos 

curriculares, de acordo com as especificidades e limitações regionais dos discentes e 

docentes do Curso Fundamental II e Médio, porque é neste ciclo de aprendizagem que os 

jovens interagem mais com dispositivos tecnológicos, estão mais familiarizados com roteiro 

e enredo e motoramente aptos. 



 

 

 
FILHO, Alexandre Silva dos Santos; SILVA, Wilson Roberto da. Boneco bidimensional articulado para 
aprendizagem de desenho e animação, nas escolas públicas de  Marabá/PA, In Encontro da Associação Nacional 
de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.623-638. 

633 

Objetivos Específicos 
Desenvolver no aluno e no professor de Ensino Fundamental e Médio a capacidade de se 

expressar em diferentes meios independente de sua habilidade nata com desenho. Ampliar 

as possibilidades de práticas Pedagógicas com vistas à Alfabetização Visual. Proporcionar 

desenvolvimento motor, durante o processo de montagem e articulação do boneco, como 

meio de expressar o movimento e a animação. Proporcionar autonomia para articular um 

enredo e traçar um roteiro mínimo que o narre visualmente o boneco em movimento 

através da fotografia como fotograma. 

Método de Pesquisa Intervenção aplicada aos bonecos/brinquedos 
Toma-se o termo Pesquisa Intervenção como um princípio utilizado para estruturação das 

duas partes envolvidas, no caso aluno e professor, interessados em constituir as práticas 

inerentes ao ensino e aprendizagem; como decorrência da geração de uma didática 

pratica, a fim de possibilitar o envolvimento de pressupostos que precisam ser explicitados, 

compreendidos e analisados em profundidade para que se processem mudanças na 

direção pretendida como fica visível com o boneco/brinquedo. (ANDRÉ, 2005).  

Nesse sentido, a pesquisa intervenção segue três etapas distintas: elaboração dos 

bonecos/brinquedos; sistematização coletiva do conhecimento sob a forma de projeto de 

extensão; e experimentação dos bonecos em sala de aula. 

A primeira etapa consistiu na elaboração dos bonecos/brinquedos, resultado de uma 

série de tentativas e erros tanto na definição de sua forma quanto dos materiais que 

os comporiam.  

A manta imantada se mostrou o material ideal, porque além de ser economicamente 

viável, sua fixação por atração permitiu a visualização dos bonecos 

perpendicularmente aos olhos do observador e consequentemente, reduziu o efeito 

de perspectiva no quadro, mediante o posicionamento de uma câmera digital ou 

celular para a produção das fotografias/fotogramas. 

Quanto à fixação das partes num todo, isto se deu concomitantemente ao processo 

de desenvolvimento da forma do boneco, primeiro porque era necessário encontrar 

o ponto exato de articulação e segundo, porque a fixação deveria ser justa e sem 

saliência, para não dificultar a aderência da manta imantada na superfície metálica. 
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Iniciamos esta etapa com percevejo e cola quente, que demonstrou precariedade 

em relação às necessidades de manuseio e segurança, novos testes foram feitos, 

na busca de materiais que fixassem melhor as partes e não obstruíssem a aderência 

do imã, nesse sentido, botão de pressão, tarraxa com pino de brinco e colchete de 

pressão, apresentaram resultados satisfatórios quanto à durabilidade e segurança.  

Nesta etapa restava ainda um problema, qual seja: como fixar o celular sem o uso 

do tripé? Como captar recursos para aquisição de tripés poderia inviabilizar a 

consecução dos exercícios em Escolas Públicas; desenvolvemos um modelo em 

isopor que é ao mesmo tempo barato, simples de fazer e cumpre a função de dar 

estabilidade à câmera sem a necessidade do tripé.  

Do Projeto de Extensão 

Destinado aos professores em atuação na Rede Pública de Ensino, comunidade em 

geral e alunos de Graduação em Artes Visuais, o objetivo era averiguar, ampliar e 

delimitar as possibilidades de ação com os bonecos.  

Dividido em três blocos distintos de ação, o primeiro visou introduzir os indivíduos na 

história da animação e incluir o stop motion dentro dela, bem como a montagem dos 

bonecos e experiências iniciais com articulação de movimentos, fotografia e 

animação; o segundo consistiu na elaboração de um roteiro mais longo com vistas a 

narrar uma história que deveria se desenrolar em no máximo um minuto; e o terceiro 

viabilizou tecnicamente a imagem capturada (fotografia/fotograma), deu-lhes 

sequência e visualização da animação. 

No primeiro bloco além do aspecto histórico e de montagem dos bonecos, há o 

prático, no qual os indivíduos foram orientados quanto à manipulação deles, 

principalmente das articulações dos pés, pernas, joelhos, braços, mãos, ombros, 

cabeça e pescoço e quais “alongamentos” ou “distensões” o boneco pode 

representar sem perder integridade. 

Assim, a turma foi dividida em grupos de quatro indivíduos, definiram uma ação 

simples a ser narrada, por exemplo: uma pessoa pulando, e produziram uma breve 
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animação para se familiarizarem com o boneco, com o tripé, com a fotografia e com 

a animação pelo Power Point. 

Munidos desta experiência passamos ao segundo bloco, iniciado com a explicação 

do que vem a ser roteiro, qual sua função no desenrolar de uma animação, espécies 

de enquadramento e como se elabora um, em função de uma animação de um 

minuto.  

No terceiro bloco a turma foi introduzida nas características técnicas da 

fotografia/fotograma, pois para que uma animação quadro a quadro seja concluída é 

necessário que as imagens da sequência não tenham muito peso em Kbites e as 

fotografias/fotogramas devem respeitar esta evidência, do contrário o filme 

produzido não poderá ser exibido em dispositivos simples, mas somente naqueles 

que são capazes de processar rapidamente imagens mais pesadas.   

Uma vez feito isso, cada grupo fotografou segundo a previsão do roteiro, onde cada 

sequência era animada no Power Point, para dirimir possíveis dúvidas e detectar 

falhas no processo de animação, somente após a correção destas falhas é que se 

processava a sequência seguinte e deste modo até o final, culminando na exibição 

pública entre os participantes do Projeto de Pesquisa sob a forma de Extensão. 

Da aplicação dos bonecos em sala de aula 

A experimentação com os bonecos em sala de aula será o ápice dos resultados 

explorados, já que o objetivo é utilizar a metodologia e os recursos desenvolvidos 

com jovens entre 12 a 17 anos, como objetos midiáticos na comunicação do ato 

lúdico, o qual transmite certos conteúdos simbólicos, a partir de sua imagem e 

representações produzidas por aqueles que brincam. 

Nesse sentido, as possibilidades criativas no âmbito escolar poderão alcançar um 

caráter emancipatório, pois se tratam de duas questões: a criação artística de forma 

lúdica e a percepção estética como educação dos sentidos e significados 

socioculturais. A primeira proposição de brincar com a imagem do boneco articulado 

é um momento exploratório, livre, em que o brincante é capaz de explorar e 

descobrir possibilidades de movimentos e desafios imaginários.  
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Daí resulta elaborações pertinentes à animação da imagem – seja por fotografias 

animadas e/ou elaborações gráficas, tomando o boneco como modelo vivo influindo 

no modo de conceber esquemas de representações da realidade, resultando ainda 

no processo de aprendizagem de fazer signos com apropriações articuladas dos 

bonecos vivos. 

A segunda proposição refere-se ao processo de aprendizagem com a imagem visual 

do boneco, capaz de possibilitar educação dos sentidos. Para tanto, é possível 

aplicar a proposição vigotskyana de zona de desenvolvimento proximal (ZDP) que 

consiste em conhecer primeiramente as potencialidades reais do educando, a fim de 

poder desafiá-lo, influindo na sua potencialidade criadora. Nesse sentido, o 

boneco/brinquedo é muito propício para este exercício da aprendizagem.  

Se a dificuldade consiste em descobrir formas de brincar com o boneco e se este 

tem relação com a animação da imagem stop motion, então o educando auxiliado 

pelo professor mediador, acessará o conhecimento proporcionado por este brincar e 

assim, tenderá a uma tensão sociocultural em que o desenvolvimento potencializará 

o aprender.  

Para Vigotsky (1998) o novo nível de aprendizado que o aluno processa nos seus 

desafios é obtido pela capacidade de aprender, pois as funções mentais se 

estabelecem como resultados de certos ciclos de desenvolvimentos já completados.  

Obtendo agora um novo desenvolvimento real onde será indispensável ajuda de um 

adulto, pois ela sozinha não consegue fazer as coisas novas com implicações aos 

níveis mais avançados que se dá a função mental, por ainda não conhecer o 

suficiente as coisas novas que precisa saber, é através do explorar as possibilidades 

que ele se desafia por completo. 

A propositiva que se aplica ao exercício de animação usando o boneco articulado é 

uma ótima situação de desafio ao educando. Pois como existe o habito sociocultural 

de assistir desenhos animamos e/ou filmes de animação, ele já tem em sua 

experiência plástica da gramática visual da animação, em sua estrutura mental 

consolidada.  
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Basta que o mediador da ação promova ou provoque situações de experimentos 

com esta forma de exercício e o educando irá certamente se sentir capaz de fazer e 

desenvolver as habilidades, para que com esta forma de experimento seja 

consistentemente envolvente. Vygotsky (2004) mostra que a ZDP deve levar a 

reavaliação do papel da imitação no aprendizado, pois é a partir do imitar que a 

criança se sentirá mais acolhida e depois descobrirá soluções para novos problemas 

que aparecerem como composição de experiências acumuladas no seu processo de 

vida. 

Considerações Finais 

A pesquisa ainda está em andamento e não apresenta elementos suficientes que 

possam embasar os resultados ou incentivar discussões, no entanto, a produção do 

boneco é uma realidade já testada durante a primeira edição do projeto de extensão 

cujo resultado final encontra-se no youtube3, embora nos falte aplicá-la em 

condições didáticas em sala de aula na escola.  

O impacto social relevante que esta pesquisa agrega se refere principalmente ao 

ambiente ao qual ele estará destinado, a escola enquanto espaço de ação prática da 

comunidade estudantil e terreno fértil para o desenvolvimento estético, visual e 

cultural. 

Além disso, ações que agreguem no mesmo campo, processos históricos de 

produção do objeto visual aos tecnológicos, poderão atender mais facilmente as 

diversas tendências e possibilidades de ação profissional pertinentes à região, uma 

vez que dentro de nossa diversidade cultural, são detectáveis as que vão desde o 

uso de técnicas tradicionais de expressão artística, como o bico de pena, bem como 

aquelas mais ligadas a ações mediadas pela tecnologia como a fotografia e a 

manipulação digital da imagem. 

Notas 

                                                           
1
 http://www.ebah.com.br/content/ABAAABac4AF/antropometria-dim-corporais 

2
 Etsy é um site de comércio eletrônico aberto em 2005 com sede no Brooklyn que tem como foco itens feitos a 

mão, produtos usados e material para artesanato. 
3
 https://www.youtube.com/watch?v=92Bpx5TZOhU&feature=youtu.be  
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