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RESUMO 
 

O trabalho “O que é Brasil? A história do século XX discutida através do stop motion” busca 
mostrar de maneira breve fatos que contribuíram para mudanças significativas ao longo dos 
anos da história do país e oferecer subjetivamente uma interpretação visual, utilizando a 
análise semiótica até a teoria e psicologia das cores, através do recurso audiovisual 
denominado de stop motion. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O conceito de brasilidade é relativo para cada um que o interpreta; seja para um 

milionário ou para um morador de rua, ambos vão buscar definir esse termo fazendo 

analogias para o contexto a qual estão inseridos.  

																																								 																					
1 Trabalho apresentado no GT 3 – Criatividade em prática do 5o CAPPA  realizado nos dias 21 e 22 de maio de 2018. 
2	Estudante	de	Graduação	3º.	semestre	do	Comunicação	Social	–	Publicidade	e	Propaganda	da	UFG,	
email:gesbessa@gmail.com	.	
3  Estudante de Graduação 3º. semestre do Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UFG, 
email:gleisoncampanholo@gmail.com . 
4  Estudante de Graduação 3º. semestre do Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UFG, 
email:gustavogh13@hotmail.com . 
5 Estudante de Graduação 3º. semestre do Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UFG, email:mario_r-
re@hotmail.com . 
6 Estudante de Graduação 3º. semestre do Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UFG, 
email:paulariciolli@gmail.com . 
7 Orientadora do trabalho. Docente do Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UFG, 
email:sharmainecaixeta@gmail.com. 



	 131	

Saindo do senso comum para discutir o conceito apresentado, não há como 

definimos algo que está no presente sem nos objetivarmos em vermos o que aconteceu no 

passado. O significado de brasilidade abordado hoje como algo que define o Brasil deve ser 

instantaneamente ligado às histórias, seja ela a Ditadura de 1964 ou a Semana da Arte 

Moderna, ambas com suas peculiaridades sendo boas ou ruins, mas refletindo no que se 

resume o país de hoje. Assim como afirmou o autor ROBERTO DAMATTA em seu livro “O 

que faz o brasil, Brasil? ” para definir o Brasil: “Não se trata mais de algo inerte, mas de uma 

entidade viva, cheia de autorreflexão e consciência: algo que se soma e se alarga para o futuro 

e para o passado, num movimento próprio que se chama História”. 

Os acontecimentos do passado brasileiro são representados hoje em acervos de 

imagens, livros e vídeos em uma grande quantidade, datados de vários séculos desde o 

descobrimento do Brasil. Por esse motivo, iremos neste trabalho retratar os acontecimentos 

através de stop motion apenas no século XX, um século de grandes mudanças, quebra de 

padrões e revoluções no país, definindo assim claramente o significado de brasilidade 

presente hoje; podendo com isso, através do estudo das imagens retratadas, fazer analogias 

com os conteúdos de semiótica estudados dentro de sala de aula, os quais, deram 

embasamento para este trabalho. 

 
2 CONCEITO DA NARRATIVA VISUAL 
 

 O conceito da narrativa “O que é Brasil? A história do século XX discutida 

através do stop motion” propõe relacionar as ideias que envolvem as maneiras a qual a 

sociedade contemporânea reconhece a brasilidade, buscando elevar a visibilidade do país em 

uma esfera nacional através de discussões das mudanças dos paradigmas para quebrar padrões 

de senso comum, causando conscientização e interpretação de alguns acontecimentos ao 

longo do último século no país, sejam eles bons ou ruins. Com isso, busca mostrar de maneira 

breve e rica a documentação de fatos que contribuíram para as mudanças efetivas ao longo 

dos anos, através da escolha de momentos mais relevantes que buscam o essencial para contar 

o significativo em um processo curto de tempo. Percebe-se a forma como o registro da 

permanência do tempo desses fenômenos demostra a rica e atribulada trajetória do país.  

Portanto, o principal conceito da narrativa é relacionar recortes históricos do Brasil às 

emoções geradas por esses de forma cronológica, utilizando a teoria das cores como base e o 

stop motion como uma forma de apresentação envolvente sobre o assunto escolhido. 
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3 DURAÇÃO E CONDIÇÕES DE EXIBIÇÃO  
  

A animação tem a duração de quatro minutos e trinta e três segundos. Não 

existem restrições para a exibição. Recomenda-se a existência de caixas de som para a 

experiência completa fornecida. Pode ser encontrada na plataforma do Wetransfer, através do 

seguinte link: https://we.tl/Tup6oXvg4L. 

 
4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 
 

A técnica do stop motion consiste em uma sequência de fotografias diferentes de 

um mesmo objeto para simular algum tipo de movimento. Para retratar o movimento, a cada 

foto tirada deve-se movimentar um pouco da imagem registrar cada quadro. No fim, juntam-

se todas as fotos, sequencialmente, em um vídeo o qual mostrará o movimento como se fosse 

algo natural e real. 

Para realizar tal experimento, há a necessidade de se ter um tripé para apoiar a 

câmera e deixá-la fixa, fazendo com que o único movimento seja das figuras, não do quadro 

como um todo. Entretanto, durante a realização do trabalho, não contávamos com o tripé. 

Dessa forma, tivemos que improvisar para que o resultado fosse conforme o esperado pelo 

grupo. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Como é possível ver nas imagens acima, foi feito o uso de três rodos, uma mesa, 

uma luminária, um tamborete, papel alumínio e uma câmera Canon T5i. Os rodos serviram 

como apoio que, sobre a mesa, deram estabilidade para a câmera ser operada sem ser 

Imagem 1 - Apoio feito para a 
produção do Stop Motion. 
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movimentada. Estes foram presos com fita isolante para também não serem movimentados 

durante o processo. 

Como a luz do quarto era incidente de apenas um ponto, houve a necessidade de 

se equilibrar com uma luminária. Entretanto, só foi conseguido esse equilíbrio quando usamos 

o tamborete como suporte para o papel alumínio, que refletia a luz da luminária e dava certa 

uniformidade à luz da imagem registrada na câmera. 

Ao todo, no processo, foram feitas 675 fotos sequenciais. Ao juntá-las e formar 

um só vídeo, há a clara impressão de movimento devido aos diversos quadros registrados um 

a um com pequenas diferenças de posição. Ao fim da produção do vídeo sem áudio, foi 

adicionada uma música que, na opinião do grupo, condiz com o retratado nas imagens sobre o 

universo brasileiro e sua história a partir da proclamação da república até os dias atuais, em 

que retratamos a corrupção como um destaque negativo. 

Para edição do vídeo foi utilizado o programa Wondershare Filmora onde 

agrupamos todas as fotos e a deixamos sequencialmente até conseguirmos o efeito desejado. 

O áudio foi gravado através de um celular por um integrante do grupo e, assim como a 

música, foi integrado às imagens para geração completa do vídeo.  

Durante o vídeo foram utilizadas imagens em preto e branco em contraposição ao 

fundo colorido. A utilização das imagens em preto e branco foi com o intuito de arremeter ao 

passado não tão distante retratado durante o vídeo, mostrando a história brasileira até a 

contemporaneidade. Para representar os dias atuais, contrapomos o preto e branco com o 

fundo colorido, fazendo analogia à televisão que, no princípio, era preto e branco e tornou-se 

colorida com o passar do tempo. A escolha da música deve-se, também, à representatividade 

dela no cenário nacional, ilustrando o Brasil como, de fato, ele é. , fazendo uma relação entre 

a pergunta inicial “O que é o Brasil?” e a frase da música “Brasil, mostra sua cara”. 
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5 PRINT DE CENAS-CHAVE COM LEGENDA  
 

Imagem 2 – Grid de prints do início ao fim do stop motion “O que é o Brasil?” 

 

 

A construção da animação iniciou-se através da escolha de imagens que pudessem 

retratar momentos históricos brasileiros. O uso de cores variadas como fundo representa os 

sentimentos evocados por cada passagem. Essa seleção tem o propósito de evidenciar um 

aspecto comumente atribuído ao povo brasileiro: a vivência exacerbada de sentimentos e 

emoções. 

Abordando o mesmo tema, a animação inicia-se com o texto homônimo ao stop 

motion, escrito por Danielle Florido de Carvalho. Uma descrição real e sem adornos do 

Brasil, um país agraciado com uma natureza esplendida, com uma cultura rica, porém 

atormentado por trapaças, roubos, desonestidade. 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir deste trabalho, pretendemos expor, por meio de um audiovisual com 

enfoque no stop motion, a história do Brasil no século XX. Nota-se a importância desta 

atividade, pois é necessário exaltar a identidade de nosso país, e o que faz ele se caracterizar 

como Brasil, assim, foi possível transmitir a mensagem esperada e a compreensão pôde ser 

ampliada através de som, cores e sombras, se fazendo analogias com os conteúdos aprendidos 
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em sala da aula na disciplina de Comunicação Visual I, como: alfabetismo visual, semiótica, 

linguagem visual e o que serviu diretamente como foco para esse trabalho, a teoria e 

psicologia das cores. 

Espera-se que, através do exercício, enxerguemos nosso país através de um retrato 

maior e mais completo, ainda que este seja alvo de ideologias e preconceitos na sua formação, 

possibilitando a quebra destes preconceitos e pensamentos precoces através da publicidade e 

de trabalhos relacionados com a imagem. 
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