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RESUMO:  

O projeto aborda a história das animações e da arte digital e como são representados e 
produzidos atualmente. O objetivo central é fazer a pesquisa teórica sobre os assuntos 
abordados, e para isso usar-se várias fontes diferentes, como livros e sites. É esperado, 
como resultado, várias informações sobre o começo dos desenhos animados até os dias 
de hoje, e como isso afetou a sociedade. É importante também mencionar que a pesquisa 
é puramente teórica, e que os assuntos serão apenas estudados e apresentados, mas 
não haverá experimentos práticos. 
 

 

Palavras-chave: Animações, Arte, Desenho, História das Animações, Arte Digital. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O tema principal deste projeto é o processo do desenhar e a história do desenho, e 

planeja-se que ele abranja diversas formas de criar a arte bidimensional, como o desenho 

digital, os mais tradicionais (usando papel, ou uma tela), usufruindo de diferentes 

materiais, e ilustrações. O desenho da forma que se conhece, como o produto final, é uma 

visão moderna, considerando que antigamente ele era considerado apenas um esboço ou 

planejamento. O uso do papel tinha uma finalidade para a escrita, principalmente. Na 

atualidade, ele nem sempre é um fim, e pode ser desde um estudo da anatomia humana 

no papel, até a estrutura de uma casa no processo de criação. Ele é extremamente rico, 

por intervir em muitos (senão todos) os outros tipos artísticos. Pode ser usado como um 

mapa de como os atores em um palco se comportarão, o rascunho de uma pintura, a 

elaboração de roupas, etc. Ele também é um meio de comunicação não verbal. Usada 



 

desde a pré história, essa forma de comunicação é de fácil entendimento, tanto que ao 

desenvolver alguns símbolos simplificados e usar um sistema para organizá-los, os seres 

humanos acabaram inventando a escrita, e começaram a registrar fatos do dia à dia, 

como contagem de gado, ou quanta comida possuíam. Hoje em dia, esses são 

conhecidos como os primeiros escritos da humanidade.  

  Quando se reune uma sequência de imagens e se ordena de modo com que 

pareça algo em movimento, se dá origem a uma animação. Existem vários tipos de 

animação, as tradicionais, animação de corte, stop-motion, rotoscópica, entre outros. 

'Fantasmagorie' (1908) é considerado o primeiro filme animado da história, produzido por 

Émile Cohl. O design dos personagens é simplificado por quantidade de quadros, e Cohl 

tentou explorar bastante com sua criatividade e criou uma animação que hoje em dia é 

antiquada, mas antigamente era super inovadora. Naquela época, os filmes ainda eram 

mudos, então nenhuma trilha sonora acompanhava os quadros. É bem comum, 

atualmente, várias pessoas (com cursos especializados ou não) criarem animações, pois 

agora esse recurso é também digital, e bem mais acessível. Diversos aplicativos para 

celulares são produzidos para criar animações em formato de vídeo ou GIF, como 

Procreate, PicsArt e FlipaClip. 

A arte digital começou a se popularizar e a evoluir por volta da década de 1980, 

hoje em dia a arte digital tem muitos tipos de linguagem, como música, fotografia, 

desenho, cinema e literatura, como esse tipo de arte é mais contemporânea, ela ainda 

está se expandindo muito, um dos porquês é que as pessoas estão se atualizando, sendo 

muito fácil uma pessoa ter uma aparelho eletrônico (como tv, celular, tablet, IPad, 

computador, notebook, entre outros). O seu desenvolvimento está se expandindo, pelo 

mundo, muito depressa, por conta do fácil acesso e diferentes tipos de linguagem. Seria 

difícil imaginar, por exemplo, alguma propaganda publicitária, que não utilize algum 

desses meios de arte.  

 

OBJETIVO  

 

É estudar sobre a arte (desenho e animações), mostrar a importância dessas 

formas de arte no mundo, aprender e observar o desenvolvimento sobre essa arte, 

mostrar os diferentes tipos de animação. 

 

Objetivos específicos:  



 

 

Pesquisar sobre a história da arte, estudar seus traços, e o que atrai o público. 

 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 

Hoje em dia um dos tipos de arte mais notados pela sociedade é a arte digital, que 

está se expandindo bastante atualmente. Sobre isso, como a arte digital começou? 

Porque ela é muito utilizada? E sobre as Animações, quais são seus tipos? Como ela 

funciona?  

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

 

Como o projeto é teórico, serão feitos muitos estudos e pesquisas sobre os 

assuntos tratados. Para começar, informações chave foram trazidas na introdução e 

hipótese, e mais investigações sobre desenho digital e animações e o que mais atraía o 

público espectador na época. Planeja-se fazer uma observação sobre a evolução de 

vários tipos de traços de desenho das animações. Sites, livros, entrevistas com pessoas 

que possuem mais experiência sobre o tema, vídeos e outros projetos científicos serão 

usados para aumentar o conhecimento dos pesquisadores. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Por meio de um levantamento bibliográfico, chegou-se aos seguintes estilos de 

animação: 

Animação Tradicional: Quadros desenhados à mão e colocados em uma sequência 

para aparentar ser algo em movimento. Um bom exemplo é o filme da Branca de Neve, de 

Walt Disney, o qual foi feito a partir desse processo. 

 



 

 

Figura 1 - Imagem do filme ‘Branca de Neve e os Sete Anões’, de Walt Disney (1937)  

Fonte: https://pin.it/2zu5ekd 

 

Animação 2D Digital: Feita do mesmo princípio da Animação Tradicional, só que os 

quadros são desenhados em uma plataforma digital, que permite mais possibilidades. É 

usada para muitos fins além do entretenimento cinematográfico, como, por exemplo, 

propagandas e videogames.  

 

 

Figura 2 - Processo de animação 

Fonte: https://images.app.goo.gl/d5HemHZP1HkdS8oq9 

 

Animação em Pixel (ou Animação em 8 bits): Também conhecida como Pixel Art, 

surgiu de antigamente, quando os computadores eram limitados à ponto de não 

conseguirem produzir imagens de alta qualidade. Hoje em dia, esse tipo de desenho é 

considerado "na moda" por remeter aos videogames mais clássicos. 

 

https://pin.it/2zu5ekd
https://images.app.goo.gl/d5HemHZP1HkdS8oq9


 

 

Figura 3 - Representação de pixel art  

Fonte: https://images.app.goo.gl/roqgF1N1YmkGRd1w5 

 

Animação 3D: Podendo ser feita apenas por computadores, esse estilo artístico se 

popularizou bastante atualmente, por causa do avanço da imagem. Agora, os elementos 

parecemter mais profundidade, tanto que é por isso que leva esse nome. Um dos 

clássicos que utiliza esse estilo são os filmes de Toy Story. Nos 4 filmes, pode-se ver a 

evolução desse tipo de animação. 

 

 

Figura 4 - Trailer do filme ‘Toy Story 4’, do Disney Studios 

Fonte: https://images.app.goo.gl/Yrki7KxLtgoR5krn6 

 

Animação Rotoscópica: Constitue de uma máquina capaz de permitir aos 

animadores que redesenhassem os quadros de filmes gravados e usá-los de referência 

para produzir uma obra. Muitos a consideram precursora da captura de movimento digital. 

 

https://images.app.goo.gl/roqgF1N1YmkGRd1w5
https://images.app.goo.gl/Yrki7KxLtgoR5krn6


 

 

Figura 5 - Exemplo de cena de animação rotoscópica 

Fonte: https://images.app.goo.gl/oVmfTcmsj2BUD9gy9 

 

Stop Motion: O ato de fotografar um mesmo objeto (no mesmo ângulo) só que 

mudando levemente a posição para aparentar movimento leva esse nome, e é um estilo 

de animação que costuma demorar muito mais tempo que os outros. Dependendo do 

cuidado que leva para fazer cada cena, um filme de poucos segundos pode levar 

semanas para ser feito. Bons exemplos de filmes desse tipo são algumas obras de Tim 

Burton, famoso diretor e cineasta. 

 

 

Figura 6 - Alguns filmes famosos que usam do Stop Motion 

Fonte: https://images.app.goo.gl/xCG57JjqcVq9ZsvX7 

 

Motion Graphics: Uma técnica relativamente recente, une o conceito de audiovisual 

e design gráfico. É feito principalmente para vídeos educacionais e anúncios, e costuma 

apresentar muitos elementos escritos, formas geométricas e figuras planas no geral. 

 

https://images.app.goo.gl/oVmfTcmsj2BUD9gy9
https://images.app.goo.gl/xCG57JjqcVq9ZsvX7


 

 

Figura 7 - Representação de figura feita a partir de Motion Graphics 

Fonte: https://images.app.goo.gl/zRLfeoegKGtg8vML7 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de pesquisar fez as pessoas pensarem a respeito da serventia da arte 

para a sociedade, e também sobre a importância das animações e como os filmes no 

geral afetam as pessoas desde a infância. Também foi aprendido sobre diferentes jeitos 

de se produzir um filme, e este projeto causou um grande impacto na maneira que os 

pesquisadores pensavam sobre arte cinematográfica.  
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