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INTRODUÇÃO:
Atualmente é possível perceber que um grande número de pessoas não conhece seus
direitos e deveres em relação ao consumo. Vemos donas de casa jogando óleo de
cozinha na pia sem saber que isso pode poluir rios matando plantas e peixes, pilhas e
eletrônicos sendo descartados em lugares impróprios causando a poluição do solo, e
muitos consumidores sem saber o que fazer com um produto defeituoso. Pensando
nisso o Balcão do Consumidor, projeto de extensão da Faculdade de Direito da
Universidade de Passo Fundo em parceria com a Prefeitura de Passo Fundo e o
Ministério Estadual, criou o Tchê Consumidor, personagem que tem como intuito
ensinar noções básicas de proteção e deveres do consumidor para crianças de todas as
idades. A fim de potencializar o alcance do projeto, encontra-se em desenvolvimento a
versão on-line animada do Tchê Consumidor.
DESENVOLVIMENTO:
Com base nas revistas em quadrinhos do Tchê Consumidor, e levando em conta que
cada vez mais pessoas estão migrando para o âmbito digital, estão sendo construídas,
em parceria ao Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão Digital da UPF (GEPID), as
versões animadas das revistas do personagem previamente citado.
As animações começaram a ser feitas em Flash, plataforma pesada e que com o
decorrer dos anos vem perdendo força por diversas limitações, entre elas a falta de
capacidade de funcionar em dispositivos móveis, estes, aparelhos que crescem
exponencialmente no mercado.
Para conseguir evitar os diversos problemas característicos da plataforma Flash, foi
pesquisado e encontrado uma solução simples. Em vez de usar o Flash, passamos a
usar códigos em Html5, possibilitando assim criar animações mais leves e com a
capacidade de funcionar em dispositivos móveis.
Com isso, hoje temos revistas animadas que funcionam tanto em desktops como em
tablets e celulares.

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
É notório que com o grande crescimento de vendas dos dispositivos móveis são
necessários cada vez mais aplicações e suporte para essa plataforma, com isso é
possível perceber que ao trazer as animações para html5 estamos contribuindo para o
futuro e deixando as histórias do Tchê Consumidor acessível para um maior número de
pessoas.
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