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Flip Book é uma técnica antiga utilizada para criar animações através de 

uma sequência de desenhos. Já foi muito utilizada por grandes 

produtoras de animações no processo de criação de personagens, e 

pode ser feita em casa com pouquíssimos recursos!

Partindo do principio que o flip book precisa de uma sequência de 

desenhos, você terá que criar uma personagem. E para que essa 

personagem ganhe vida, você precisará de um bloco de papel com várias 

folhas, lápis e/ou canetas para desenhar. Quanto mais desenhos você 

fizer, mais movimento sua personagem ganhará.

Importante lembrar que para a técnica acontecer, é necessário fazer um 

planejamento, um roteiro. Isso ajudará no processo para que a animação 

tenha uma sequência com começo, meio e fim que faça sentido. 



Para colocar sua personagem em cena, desenhe-a em 

cada folha do bloco acrescentando ou modificando 

alguma parte dela. Por exemplo: Desenhe a 

personagem com um braço voltado para baixo; na 

próxima folha, repita o desenho alterando levemente 

de posição do braço. Faça isso de novo até que o braço 

esteja totalmente voltado para cima. Quanto mais 

sutis forem as alterações de um desenho para o outro, 

mais a visão será como se não tivesse intervalos, 

como se estivéssemos assistindo o desenho na TV. 

Faça o teste com 15, 30, 60 ou mais desenhos e você 

verá a diferença no final do processo.
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A mágica do flip book acontece quando você folhear o bloco, 

ou seja, quando passar rapidamente com o polegar por todas 

as folhas.  O efeito da animação é criado pelo curto espaço 

de tempo entre um desenho e outro diante dos nossos olhos.

Tente concentrar todos os desenhos no cantinho inferior das 

folhas, pois isso facilitará a visão da animação no momento 

que você estiver folheando o bloco. 

Eaí, conseguiu fazer o seu flip book? 
Compartilhe conosco a sua animação através das hashtag 
#museseudaimigracao #parafazeremfamilia #educativomi!
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