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Introdução: O projeto propõe a produção colaborativa de 
vídeos stop motion por parte de alunos, em conjunto com 
professores, como ferramenta pedagógica para promover uma 
aprendizagem significativa. As possibilidades são inúmeras e, 
dentre elas, a mais rica diz respeito ao trabalho interdisciplinar 
que se inicia, já na concepção e elaboração de projetos de vídeos, 
com a utilização de diferentes linguagens. O conteúdo específico 
pode ser relacionado às ciências exatas, humanas ou biológicas, 
conforme escolha de quem o propõe, congregando várias áreas do 
conhecimento.

Metodologia e material utilizado: No projeto foram 
selecionadas alguns pacotes de software livre, como MUAN 
(captura de quadros), PiTiVi (editor de vídeos) e Jubler (editor 
de legendas), todos instaláveis no sistema operacional Linux, 
também de licença de código livre. Essas ferramentas foram 
utilizadas em 8 oficinas (e ainda o serão em mais 2) 
organizadas aos sábados. Os professores interessados se 
inscreveram pela internet. Nessas oficinas os professores 
recebem instruções de manipulação dos pacotes de software, 
bem como tutoriais e realizam, na prática, a produção de 
vídeos com objetivos pedagógicos.

Considerações Finais: Os professores participantes 
receberam um kit de produção de stop motion e 
produziram pequenos vídeos com os seus alunos nas 
escolas. A percepção geral dos participantes foi a de 
serem amplas e altamente motivadoras as possibilidades 
de novas estratégias pedagógicas com tal kit.

Perspectivas: Espera-se que, ao final do projeto, os 
professores participantes tenham total capacidade para a 
produção de vídeos e animações com as ferramentas de 
software apresentadas e utilizadas nas oficinas
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