
Música: Lula Canário, Cris Cunha. (Voz: Cris Cunha) 

Stop Motion: Naldo Marques, Themis Uehbe, Ourinho, Cris Cunha. 

Relato: Cris Cunha. 

*



*

*1- Primeiro de tudo, eu, em Salvador, vi uma 

necessidade: uma música sobre Anjinhos para o 

nosso Auto de Natal. (Mas a música acabou não 

sendo usada no Auto.) 



*

*2- Então, eu estudei o que o Youcat (catecismo 

jovem da Igreja Católica) dizia sobre os anjos e 

fiz a letra da música.    



*

*3- Fiz uma melodia, mas não gostei. Pedi a Lula 

Canário (ele em São Paulo) pra fazer outra 

melodia, e ele fez.  



*

*4- Ele gravou o playback no estúdio dele e me 

enviou. Colocamos na música o nome de 

Anjinhos.  



*

*5- Rodrigo Moraes (em Salvador) insistiu comigo que 

deveríamos fazer um vídeo dessa música e colocar 

na Internet, que faria sucesso entre as crianças. A 

Themis apresentou um trabalho no encontro prévio 

da Primeira Eucaristia de Estela, com essa música 

(Estela olha pra trás, ao reconhecer). E Gabriel 

Amenzão (6 anos, em Brasília) ouviu uma vez, antes 

de ir pra escola... e, na volta, disse que não tinha 

conseguido tirar a música da cabeça... Apesar de 

não ter ficado no Auto de Natal, várias pessoas do 

OPA disseram que a música era linda. 

Estela - pré-1ª Eucaristia.MP4


*

*6- Pensei em pedir a Hime (em Recife) que 

fizesse uma animação, e comentei com Naldo, 

que se disponibilizou a fazer comigo o vídeo 

em stop motion, já que animação daria muito 

trabalho a Hime. Boa vontade sempre existe. 

Mas o tempo nunca dá pra tudo... E Hime não 

pôde. 



*

*7- Após as explicações iniciais de Naldo (em 

Recife), fiz um rascunho de roteiro. 



*

*8- Naldo gostou do roteiro e me pediu pra eu 

desenhar os personagens e cenários. Ah, o 

amor!!! (Ele foi receptivo à mãe da Themis, 

não à sogra... 



*

*9- Estando em Recife, fui comprar lápis preto, 

canetas hidrocor, lápis de cor e lápis de cera. A 

tinta guache, peguei de Enrique.  

*Fiz os cenários (céu e gramado) com guache; e 

os personagens e elementos do cenário, com 

lápis preto. 

* Como diria Martinho da Vila, VEJAM ESSA 

MARAVILHA DE CENÁRIO! (#sqn) 



*

*10- Naldo procurou referências de desenhos de 

anjos, de crianças e de Deus, todos com traços 

bem simples, num banco de imagens. Graças a 

Deus, porque eu desenho muuuuuito mal e 

estava tudo uma miséria, mesmo! 



*

*11- Naldo achou que era necessário aumentar o 

tamanho dos desenhos e me explicou como eu 

deveria fazer: cabeça, corpo, asas, tudo 

separado, pra facilitar a ilusão de movimento. 

E insistiu que o céu deveria ser uma cartolina 

azul. 



*

*12- Inspirada nessas referências, desenhei 
meus próprios personagens. Ficou beeeem 
melhor! Para cada anjo, desenhei 2 corpos (um 
de frente e outro visto de cima) e várias 
cabeças, para podermos variar suas expressões 
faciais. Para cada menino e cada menina 
(seriam 5 de cada), desenhei 3 corpos e 3 
cabeças (uma de frente, uma de lado e uma 
vista de cima). Seriam 10 anjos, porque eu não 
conhecia o tamanho do cavalete (não sei se 
tem outro nome) que sustenta o cenário.  



*

*13- A Themis e eu saímos pra comprar as 

cartolinas. Encontramos cartolinas simples e 

outras com glitter: compramos uma azul e uma 

verde de cada tipo, mais papel de seda em dois 

tons de verde para compor o gramado, e uma 

branca de glitter para talvez fazer as nuvens, 

caso não desse certo com o algodão proposto 

por Naldo. E compramos também uns 

envelopinhos, pra separar as peças de cada 

personagem.  



*

*14- Decidi que os anjos seriam brancos, todos no 

mesmo formato, mas cada anjo teria suas asas 

de uma cor diferente da dos demais. E as 

meninas e meninos teriam o mesmo formato, 

mas também roupas de cores diferentes entre 

si.  Todas as partes de cada personagem, 

segundo Naldo, deveriam ter um contorno preto 

de hidrocor. A Themis fez esses contornos. 



*

*15- Naldo me levou ao Castelinho, prédio 

dentro de um dos campi da Univ. Estadual de 

Pernambuco, onde ele desenvolve atividades 

de arteterapia para crianças e outros pacientes 

com câncer. Ali, ele já tem toda a estrutura 

montada para fazer stop motion. (Não se 

intimide: os aplicativos disponíveis ainda não 

têm todos os recursos desse estúdio, mas estão 

perto disso... e de você, também.) 



*

*16- Como eu tinha tido dificuldades para 

desenhar os braços e mãos das crianças e 

anjos, além da imagem de Deus (a famosa 

mão, de Michelângelo), Naldo pediu a Ourinho 

(um professor de lá, pedagogo, desenhista e 

capoeirista) que fizesse esses desenhos, o que 

foi terminado muito rapidamente, dada a sua 

experiência. 



*

*17- Naldo fixou a máquina fotográfica, ligou o 

computador, abriu o aplicativo Dragonframe e 

fizemos testes com as diversas cartolinas. 

Decisões tomadas, começamos a “filmar”, ou 

seja, fazer as fotos, em cada uma mudando 

ligeiramente os personagens de lugar. Ourinho 

e Themis nos ajudaram. 





*
s

*18- Deu a hora de Naldo ir trabalhar e tivemos 

de interromper o trabalho no estúdio de stop 

motion. Só tínhamos conseguido montar a 1ª 

estrofe e o 1º refrão (são 3 estrofes.) Mas ainda 

uma ação era necessária e não poderia 

esperar: gravar minha voz cantando Anjinhos 

no estúdio de som, lá mesmo no Castelinho, 

em outra sala. Cantei duas vezes a música 

inteira, foi suficiente. 





*

*19- Saímos com pressa, pois Naldo estava 

atrasado pro trabalho e eu ia pegar minha mala 

para me dirigir ao aeroporto: estava voltando 

para Salvador. Interrupção sempre dá medo de 

alguém quebrar o ritmo... 



*

*20. Ficou muita coisa para o Naldo fazer, com a 

ajuda da Themis: Afinal, são 720 fotos para compor 

1 MINUTO de imagem em stop motion – e Anjinhos 

tem 3’14” –, fora a edição da música e os ajustes da 

quantidade de imagens para o tempo exato da 

melodia. Fiquei de ajudar, enviando uma espécie de 

decupagem, especificando quantos segundos tem 

cada cena, e fazendo um storyboard de como 

pensei cada parte. Uma cena não corresponde a 

uma estrofe, mas sim ao que ocorre dentro de um 

mesmo cenário. 

Ex. de 

storyboard: 



*

*21. Realmente, fiz o storyboard (em paint) e o enviei, 

junto com o roteiro agora digitado e decupado. A 

Themis, depois, disse que o storyboard estava ótimo, 

mas que ela teve de tomar decisões além, pois eu 

enviei imagens estáticas, e era necessário acrescentar 

movimentos e fazer ajustes de cena.  



*

*22. Fazendo o storyboard, percebi que alguns 

desenhos ainda precisavam ser feitos: um olho 

e dois feixes de sons (música e risada) para sair 

das bocas. Os feixes, fiz eu. O olho, a Themis 

desenhou. As nuvens chegaram a ser recortadas 

pela Themis na cartolina branca brilhante, mas 

Naldo teve a ideia de usar acrilon, e elas 

ficaram muito mais interessantes. 

  

  



*

*23. A Themis relatou os cuidados que ela e o Naldo 
tiveram com as cores dos personagens usados em 
cada cena e nas seguintes, para não haver conflito: 
aquilo que em filmes tem o nome de 
“continuidade”, incumbência do “continuísta”. 
Principalmente porque as cenas não foram gravadas 
em ordem: todas as cenas no CÉU foram gravadas 
antes daquelas cujo cenário era CÉU COM 
GRAMADO, por exemplo. A cama, o presépio e a 
cidade foram colados no cenário de fundo, para não 
se mexerem junto com o movimento dos anjos. Fora 
algumas cenas extras, gravadas pra servirem de 
transição. 



*

*24. O segundo e o terceiro momento de estúdio 

de stop motion duraram, na 6ª feira, 3 horas; 

e, no sábado, 7, sendo que o almoço foi um 

simples lanche, feito ali mesmo na 

Universidade!!! Themis e Naldo trabalharam 

juntos, e, uma parte do tempo, Estela e 

Enrique os acompanharam.  



Stop motion - trechinhos prévios.MP4


*

*25. Sabe aquelas coisas que te dão muita 

alegria enquanto você as está fazendo, mas 

uma alegria ainda maior quando você termina? 

O estudo durou 2 dias; a letra, 1 dia; a 

melodia, 1 dia; os desenhos e recortes, 3 dias; 

os estúdios, 5 dias com cara de 10. E, no dia 

13/01 às 16h20, recebi um áudio de Naldo e 

Themis, assim: ACABAMOOOS! DE FILMAR, NÉ? 

FALTA EDITAR! Para a edição, Lula Canário teria 

ainda de enviar o playback em mp3. 

Themis e Naldo   Acabamooos.mp3


*

*26. O Naldo voltou ao estúdio, desta vez para 

editar. Mais 6 horas de trabalho. Dois dias antes 

do início da edição, já começamos a trocar 

msgs sobre a abertura e os créditos. Alguns 

padrões foram ligeiramente estudados e as 

decisões foram tomadas. E Estela desenhou as 

letras do título: Anjinhos. 

Abertura e créditos - padrão.MP4
Fim - invertido.MP4
Abertura - com letras.MP4


*

*27. Naldo ainda teve mais 5 horas de estúdio: 

para o áudio, ele ajustou a voz, tocou para 

fazer um acréscimo ao arranjo, mixou; para a 

imagem e a junção da imagem ao áudio, ele 

editou, colocou os créditos e finalizou. E, 

depois de driblarmos os problemas de 

tecnologia, do tipo “Só veio a imagem”, “Agora 

só veio o áudio”..., eu ainda pedi pra incluir a 

logo do OPA, e a Themis pediu pra diminuir a 

velocidade da barra de rolagem dos créditos. 



*

*28. FINALMENTE... alcançamos nosso objetivo! 

Nós achamos que ficou liiiiiiiiiindo. E você? 


