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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa visa levantar uma reflexão acerca das possibilidades de se trabalhar a 
animação a partir de métodos não convencionais e compartilhar as descobertas com 
base nos experimentos realizados que serão apresentados ao longo do texto, levando 
em consideração tanto os instrumentos ópticos, como também as ações geradoras de 
ilusões ópticas que os antecedem, nesse caso manifestadas através de vídeo-
instalações interativas. Faz-se uma ponte entre os mecanismos de ilusão óptica 
considerados pré cinema com os dias atuais, por meio da apresentação dos 
experimentos de arte e tecnologia digital aplicada a animação que fogem do método 
convencional, automático e limitado pelos suportes dos ecrãs digitais. É interessante 
ressaltar o caráter híbrido e interativo que se faz presente e necessário em cada um 
dos experimentos.  
Esta pesquisa não pretende esgotar o tema imagem em movimento ou animação mas 
sim busca estabelecer um paralelo entre algumas das formas pré cinema de animação 
com diferentes formas atuais de animar. Isso relaciona-se com o fato de se 
apresentarem por meio de suportes que fogem dos métodos convencionalmente 
utilizados no cinema de animação. Tendo como público-alvo docentes e discentes das 
redes públicas e privadas, além de pesquisadores da temática animação 2d, tendo 
em vista divulgar material para que qualquer um que tenha interesse possa realizar 
as técnicas dos experimentos apresentados. A proposta estabelece diálogos entre 
animação e arte educação a partir da ideia de resgate de métodos não convencionais 
de animar que visa uma maior participação do espectador na execução dos 
dispositivos e técnicas além do compartilhamento das informações sobre como e 
quais materiais utilizar para produzir e explorar essa linguagem.  
 
Palavras-Chave: Animação 2d, Brinquedos ópticos, Pré-cinema, Frames, 
Taumatrópio, Fenacistoscopio, Zootrópio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 
 
This research aims to raise a reflection about the possibilities of working the animation 
from unconventional methods and to share the findings based on the experiments that 
will be presented throughout the text, taking into account both the optical instruments 
as well as the generating actions of optical illusions that precede them, in this case 
manifested through interactive video-installations. A bridge between the mechanisms 
of optical illusion considered pre cinema with the present day is made, by means of 
the presentation of the experiments of art and digital technology applied to animation 
that evade the conventional method, automatic and limited by the supports of the digital 
screens. It is interesting to emphasize the hybrid and interactive character that is 
present and necessary in each one of the experiments. 
This research does not intend to exhaust the theme moving image or animation but 
rather seeks to establish a parallel between some of the pre cinema forms of animation 
with different current forms of animating. This is related to the fact that they present 
themselves through mediums that escape the methods conventionally used in 
animation cinema. Having as target audience teachers and students of public and 
private networks, as well as researchers of the 2d animation theme, with a view to 
disseminating material so that anyone who has an interest can perform the techniques 
of the experiments presented. The proposal establishes dialogues between animation 
and art education from the idea of rescue of unconventional methods of animating that 
aims at a greater participation of the spectator in the execution of the devices and 
techniques besides the sharing of information on how and what materials to use to 
produce and exploit this language. 
 
Keywords: Animation 2d, Optical toys, Pre cinema, Frames, Taumatropium, 
Phenacistoscope, Zootrope. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Imagem em movimento: caminhos possíveis para produção de animação, 

pretende apresentar o caráter interativo e a ludicidade existente nessa linguagem 

artística a partir do experimento de métodos pré-cinema de animação e métodos da 

atualidade, a fim de discutir algumas dessas variadas manifestações da animação 

ocorridas ao longo da história, refazendo procedimentos de momentos históricos e 

suportes diversificados destacando algumas das suas possibilidades híbridas. 

Tem como objetivos principais apresentar algumas formas de se realizar 

animação explorando métodos que hoje podem ser considerados obsoletos, devido à 

defasagem dos suportes relacionando os com suportes atuais, saindo do cenário de 

produção industrial da animação, além de estabelecer diálogos entre os indícios de 

primeiras manifestações de imagem em movimento, ocorridas em períodos onde a 

ideia de cinema de animação nem era presente, como o as imagens no templo da 

Deusa Isis, do Faraó Ramsés II e as artes rupestres do período paleolítico, 

apresentando esses processos de produção de imagens em movimento tendo em 

vista suas especificidades, limitações existentes nesses métodos de animações em 

relação aos métodos da atualidade e as possibilidades experimentais em animação. 

A pesquisa tem como objetivo também reunir e exibir os experimentos e os 

registros dos processos para que as pessoas interessadas nessa linguagem artística 

e em seu viés experimental em especial, arte educadores e alunos, recorram a 

pesquisa e ou a exposição dos projetos e possam aprender como fazer esses 

experimentos. 

A produção de animação no Brasil vem crescendo cada vez mais, tanto em 

relação a filmes de animação quanto aos desenhos animados seriados, a produção 

nacional vem tendo mais espaço no cenário brasileiro, isso a partir de projetos de 

incentivo à produção audiovisual via o Fundo Setorial de Animação (FSA), a Lei 

12.485/2011 da TV paga que objetiva o estímulo da produção de conteúdo audiovisual 

nacional na programação dos canais de TV por assinatura no país,  além do 

reconhecimento nacional e internacional por meio de festivais e eventos de premiação 

consagrados mundo afora, como o Anima Mundi festival brasileiro de animação criado 

em 1993, Annecy festival francês de 1960, além de indicações ao Oscar de melhor 

animação com o filme O menino e o mundo (2014) de Alê Abreu. Segundo dados 
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divulgados pela Ancine e o CPB a animação brasileira cresceu em 40% no período de 

seis anos, foram registrados um salto de 128 obras em 2009 para 178 em 2015.  

Com essa pesquisa pretendo explorar para além do modelo tradicional de 

produção da animação como o método por acetato e digital com seus 24 frames por 

segundo (padrão clássico cinematográfico) ou 12 frames em alguns casos. Os 

experimentos que fundamentam parte desta pesquisa baseiam-se em feitos que 

datam desde o período paleolítico e as descobertas de ilusão óptica do século XIX e 

saltam para as formas ainda em desenvolvimento onde se misturam várias linguagens 

artísticas, programas computacionais que transgridem os suportes convencionais. 

Considerando o crescimento da produção de animação no Brasil, levando em 

conta as produções em cinema de animação e desenhos animados que seguem os 

modelos padrão de animação digital 2D e 3D, vêm os seguintes questionamentos: 

Que outros caminhos são possíveis para animação? Como posso contribuir para uma 

extensão dos experimentos em animação fora dos modelos convencionais atuais? E 

como aplicar esses experimentos em arte-educação, que possam vir a estimular a 

produção de materiais didáticos ou que de forma lúdica tornem-se ferramentas de 

auxílio no ensino?  

Um longo caminho foi percorrido durante o curso de artes visuais, aprendendo 

e praticando técnicas de variadas linguagens artísticas, experimentando as 

possibilidades de dialogos entre elas surgiram algumas produções apontadas no 

seguinte tópico sobre o meu percurso nas artes visuais. 
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¹ Animação brasileira da autoria de Juliano Enrico de 2014, produzida pelo Copa Studio, que narra as 
aventuras de um personagem de 10 e os desafios que ele encontra em tentar firmar sua identidade e 
personalidade tentando sair da sombra do irmão mais velho popular. 
² Festival de Animação Internacional do Brasil criado em 1993, 2º maior festival de animação do mundo 
e maior festival do seguimento da América Latina. Fonte: <http://www.animamundi.com.br/ > 
³ Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy (Festival International du Film d'Animation 
d'Annecy), organizado pela Associação Internacional de Filmes de Animação, é um festival realizado 
anualmente na cidade de Annecy, na França, desde 1960. Em 2018 na sua 46ª edição, o Brasil foi um 
dos homenageados pelos seus 100 anos de animação. Fonte: < https://www.annecy.org/home > 

 

2  PERCURSO NAS ARTES VISUAIS 

 

2.1 Primeiras experiências com animação 

 

Em 2014 ingressei na Universidade Federal do Recôncavo baiano, para  cursar 

Artes visuais, onde pude adentrar em um universo novo de possibilidades, 

experimentando variadas linguagens artísticas, aprendendo sobre as artes seus 

movimentos, sua relação com a vida cotidiana, os sentimentos e as atitudes humanas, 

o estímulo ao senso crítico, a provocação que nos tira da nossa zona de conforto ou 

que acalenta trazendo um momento de reflexão. A partir da universidade pude 

compreender como a arte estabelece conexões com outras áreas do conhecimento 

como a filosofia, a sociologia, a antropologia entre muitas outras, com as quais, de 

alguma forma, pode-se estabelecer diálogos a depender do contexto.    

Chegando o segundo semestre, na disciplina “Laboratório em Artemídia II”, 

onde uma das propostas de avaliação era a criação de um site e a produção de uma 

webart, enquanto pensava na temática que abordaria no primeiro projeto, conheci o 

desenho animado brasileiro, Irmão do Jorel¹ uma produção que me deixou tão 

empolgada que decidi buscar mais referências de animações e games brasileiros, 

para abordar no site que serviria como catálogo de animações e games nacionais. Na 

busca por outras produções nacionais fui surpreendida com a grande variedade de 

animações existentes, algumas que conhecia e não fazia ideia de que eram 

produzidas por brasileiros. Através de pesquisas na internet encontrei algo em torno 

de 70 séries animadas e aproximadamente 80 filmes de animação produzidas até o 

ano de 2014. Desde então esse número aumentou e tende a crescer devido ao 

reconhecimento nacional e internacional que essas produções vêm recebendo em 

festivais como o Anima Mundi² e o Festival de Annecy³ onde o Brasil foi um dos foi 

homenageados em 2018 pelos 100 anos de animação. 

http://www.animamundi.com.br/
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Associa%C3%A7%C3%A3o_Internacional_de_Filmes_de_Anima%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Annecy
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/1960
https://www.annecy.org/home
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Referentes aos games, os números são ainda mais expressivo algo em torno 

de 130 games, produzidos até o período de 2014 . A pesquisa foi realizada em sites 

de enciclopédias livres e blogs de entusiastas da animação e dos vídeo games, 

principalmente pelo fato de não encontrar muitos livros com um apanhado geral 

dessas produções no período de 2014. 

Para a proposta de web art que tinha objetivo de estabelecer diálogos entre 

arte, tecnologia, interatividade surgiu meu interesse em introduzir a animação, mesmo 

que de forma menos aprofundada em suas técnicas, desse modo entre as 

experimentações produzi as duas seguintes web arts, que futuramente enquadrei 

como gif animado interativo, com funções de hiperlink, que eram acionados com a 

interação do público. Foram elas Meu cabelo duro, meu cabelo puro (figura 1 a) e 

Janela Estrelada (figura 2 a) exibidas na exposição Arte de Quinta II (2014). 

 

Figura 1 a - Print screen, Meu cabelo duro, meu cabelo puro, 2014 

Fonte: Vimeo da artista 

 

Figura 2 a - Print screen, Janela Estrelada, 2014 

Fonte: Vimeo da artista 
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Mais tarde, no 4º semestre, surgiu o meu primeiro contato com a forma técnica 

da animação, pois até então não passava de uma mera entusiasta da arte. A partir da 

disciplina Projeto em artemídia II, cujo foco era animação, experimentei e explorei 

algumas das possibilidades da linguagem, partindo dos seus principais conceitos e 

fundamentos. Ao me aprofundar sobre a história e as técnicas de animação me 

identifiquei inicialmente com a técnica de stopmotion, a partir disso produzir em 

colaboração com outros colegas um animação stopmotion intitulada 180 (figura 3 a). 

Por meio desse trabalho, passei a entender a animação a partir da perspectiva da 

produção, assim pude assimilar a importância de um roteiro e de um storyboard para 

o desenrolar da história, além da noção prévia quanto ao tempo de duração, público 

alvo, dimensões, formato de arquivo, dispositivos a que se destina o projeto.  

 

Figura 3 a - Frame da animação 180, 2016 

Fonte: Vimeo da artista 

 

Desde então experimentei e produzi algumas animações curtas e vinhetas 

animadas de forma independente, explorando os conhecimentos obtidos no Curso de 

Artes Visuais e fora do curso que, por interesse profissional e pessoal, busco sempre 

aprimorar e aprender mais sobre o universo da animação por via de livros, artigos, 

sites que abordam o tema. Dentre os experimentos surgiram O segredo (figura 4 a), 

um curta de mistério, e Darth Love (figuras 5 a, 5 b) um curta musical, sátira a um vilão 

de uma  popular sequência de filmes da década de 70. 
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Figura 4 a - Frame de animação O segredo, 2016 

Fonte: Vimeo da artista 

 

 

Frames da animação Darth Love, 2016 

                        Figura 5 a                                                          Figura 5 b   

Fonte: Vimeo da artista 

 

No avançar do curso surgiram as possibilidades de se estabelecer diálogos 

com a programação e o uso de sensores. Foi produzida a animação interativa Batuque 

(2017)  que homenageia o samba de roda, uma manifestação cultural tradicional no 

Recôncavo e tombada como patrimônio imaterial da humanidade. Visando explorar 

algumas propostas com interatividade e a fim de proporcionar uma maior aproximação 

do público com a obra, a partir dessa obra também houve uma maior preocupação 

com o desenvolvimento de personagens que dialogassem com o tema apresentado, 

algo que refletisse  uma  representatividade no contexto do Recôncavo  Baiano, para 



 
 
 

14 
 

 

que os visitantes deste espaço vissem um pouco de si ou de seus próximos na obra 

(figura 6 a). A obra consiste em uma animação interativa cujo acionamento é o 

batuque no tambor. Enquanto houver o batuque a animação não para. Em Snake 

(2018), a animação interativa feita em parceria com Igor Figueirêdo, visa trazer um 

tom nostálgico que remete ao game clássico dos anos 90 de mesmo nome. Apesar 

da estética de game, trata se de uma animação que funciona com o chacoalhar do 

caxixi, o que remete ao guizo da cobra (figura 7 a). 

 

Figura 6 a - Frames da animação Batuque, 2017  

                                        Fonte: Vimeo da artista 

 

Figura 7 a - Frame da animação Snake, 2018  

                                        Fonte: Vimeo da artista 
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⁴ live action ou ato real designa as obras audio visuais encenadas por atores reais. Fonte: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Live-action > 

2.2 Influências poéticas 
 

O filme Uma cilada para Roger Rabbit (1988) que só conheci em 2005 aos onze 

anos, foi um dos primeiros momentos em que percebi as possibilidades de quebra de 

paradigmas no cenário cinematográfico onde se estabelece um diálogo entre o cinema 

live action⁴ e o cinema de animação. Até então via as duas manifestações como coisas 

distintas e impossíveis de se concretizar de forma harmoniosa em um longa 

metragem. Apesar de vivenciar naquele período a era de difusão dos efeitos especiais 

nos filmes, fui surpreendida com um filme de duas décadas anteriores, onde 

personagens de desenho e atores  dividem a cena em uma ótima sincronia.   

Entrando no cenário brasileiro, as únicas animações que eu tinha 

conhecimento sendo nacionais eram as produzidas pelo Maurício de Souza. Como já 

era uma aficionada por quadrinhos da Turma da Mônica, sempre que podia 

acompanhava também as animações. O que chama atenção é que analisando o 

percurso da animação no Brasil nas décadas de 1980 e 1990 a maior parte das 

animações produzidas foram do Maurício de Souza, das 20 animações produzidas no 

período, 13 foram dele. As produções nacionais que se entendia como destinadas a 

criança disponíveis na TV aberta em sua maioria eram séries com atores e de aspecto 

teatral, fantasias, manipulação de bonecos e fantoches, como por exemplo, Castelo 

RáTimBum (1994), Cocoricó (1996), Ilha RáTimBum (2002), Bambuluá (2000). Já as 

séries animadas brasileiras, passaram a ter visibilidade na TV aberta a partir do final 

da primeira década de 2000, exibidas pela TV Cultura e TV Brasil desenhos como, 

Princesas do mar (2007), Peixonauta (2009), Escola pra Cachorro (2009), Show da 

Luna (2014), Meu amigãozão (2010) esse produzido em uma parceria Brasil-Canadá, 

entre outros. É notável que ainda nesse período com o avanço do software de 

animação 2D, o método tradicional por acetato foi aos poucos sendo deixado de lado 

no cenário da indústria de animação, por conta da otimização do tempo e a redução 

no quadro de funcionários proporcionado pelo método digital.   

Norman McLaren(1914-1987) uma das principais referências de animação 

experimental, diretor e animador escocês, radicado no Canadá, que ganhou um Oscar 

pela obra Neighbours (1952), é considerado por muitos pesquisadores e produtores 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Live-action
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⁵ Site oficiaol do NFB, onde pode consultar mais informações sobre Mclaren e acessar suas produções. 

Fonte: < https://www.nfb.ca/directors/norman-mclaren/ > 
⁶TEDx é um evento que reune palestras visando compartilhamento de ideias inspiradoras e inovações. 

Atrvés de conferências presenciais ou pela sua plataforma digital. Segue link de palestra de Eric Dyer 
no TEDx < https://www.ted.com/talks/eric_dyer_the_forgotten_art_of_the_zoetrope?language=pt-br > 
 

do segmento como uma das figuras mais influentes quando se referem ao cinema de 

animação e à animação experimental. Trazendo grandes contribuições para a 

produções do cenário  como as técnicas de pintura diretamente na película e a técnica 

pixilation, famosa a partir dos seus experimentos, que se trata do método de animação 

stop motion em que personagens humanos são registrados fotograficamente, quadro 

a quadro, e seus movimentos são animados de uma forma que não pareçam naturais. 

Fez do National Film Board (NBF) no Canadá, seu laboratório de experimentos, a 

instituição tem um grande acervo de suas produções e publicações sobre o artista que 

podem ser acessados no site oficial do NBF⁵. Suas produções foram um gatilho para 

que novas possibilidades na forma de animar e de se construir narrativas 

diversificadas fugindo da linearidade do cinema convencional e partindo para uma 

animação artística. 

No Brasil é notável a influência de McLaren para a  animação experimental, 

ainda que em nichos restritos, segundo o livro Animação brasileira em 100 filmes 

essenciais (2018) de Gabriel Carneiro e Paulo Henrique Silva, um nome importante 

no cenário nacional é o cineasta e animador Roberto Miller um dos principais 

precursores da animação experimental brasileira, que formou um vasto acervo com 

dezenas de produções durante o período 1950 a 2001. Seu contato com McLaren se 

deu a partir de um encontro no Festival de Cinema em São Paulo, em 1954, encontro 

que viera estimular o seu ingresso no National Film Board no Canadá para estudos 

durante seis meses. Ao retornar para o Brasil produziu Rumba (1956), filme com qual 

ganhou a medalha de prata no Festival de Lisboa, Sound Abstract (1958) exibido no 

Festival de Cannes e na competição de Filme experimental de Bruxelas, entre outras 

produções que abriam portas para experimentação em animação no país, sempre 

inovando e explorando o ritmo e o movimento das imagens em suas formas gráficas 

figurativas ou abstratas.   

Ainda no cenário experimental da animação a partir das obras do artista 

estadunidense, Eric Dyer, quebrei qualquer barreira que pudesse existir entre as 

formas convencionais digitais e tradicionais das quais eu mais tinha conhecimento e 

me aproximei das formas experimentais. Assistindo palestras da TEDx⁶ encontrei uma 

palestra do artista, animador experimental, cujo título era “ A arte esquecida do 

https://www.nfb.ca/directors/norman-mclaren/
https://www.ted.com/talks/eric_dyer_the_forgotten_art_of_the_zoetrope?language=pt-br
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⁷ Conceito apresentado por Roland Brathes em seu livro A câmara clara: nota sobre a fotografia (1980) 
que consiste numa relação subjetiva que o observador pode estabelecer com uma fotografia, guiado 
por suas emoções e memórias que geram reações espontaneas ou inesperados.  

 

 

Zootrópio”. Ver aquela forma de animação que se mistura com fotografia, instalação 

e desenho mexeu comigo de maneira tão pessoal que não pude expressar em 

palavras, o que Barthes definiu em fotografia como punctum⁷, nesse caso adaptado a 

uma obra híbrida que mescla várias linguagens das artes visuais.  

O artista Eric Dyer após anos trabalhando como animador em frente ao 

computador parou de produzir para os ecrã e voltou a trabalhar com processos 

manuais explorando um secular instrumento óptico, o zootrópio, usado no século XIX 

para criar a ilusão de movimento. Suas invenções artísticas são como uma adaptação 

do zootrópio, esculturas giratórias que evocam belos cenários oníricos, por vezes 

surreais, movimentos de paisagens naturais como animais, flora, além de 

investigações dos movimentos nos centros urbanos. 

Relacionando às técnicas, suportes, características formais figurativas, 

pictóricas ou abstratas, tipo de traço, possibilidades de construir narrativas onde as 

cores, texturas, sons, ritmos são elementos importantes para entendimento do que se 

pretende contar seja de forma linear ou não linear, passei a experimentar e criar a 

adaptações que atendessem as minhas propostas. Com isso trago nas minhas obras 

as influências das práticas participacionistas presentes nas obras Parangolés (1963) 

de Hélio Oiticica (1937-80) e Bichos (1960-64) de Lygia Clark (1920-88) que tornaram 

se um marco na história da arte brasileira estimulando novas propostas de estabelecer 

diálogos estéticos entre o público e a obra, proporcionando um ambiente que visa uma 

maior interação deslocando o espectador do lugar de observador para participante da 

obra. Apesar de muitas pessoas notarem algumas influências de artistas os quais 

admiro e de certa forma exercem influencias sobre minhas produções a minha maior 

influência poética, vem de casa, a partir do meu pai e sua capacidade de criar variadas 

coisas com os materiais que tem ao seu redor, que desde a minha infância sempre 

me inspiraram a pensar alternativas criativas para solucionar problemas ou 

simplesmente apresentar resignificações que melhor atendessem os meus interesses. 

Para mim ele é um mecânico por profissão e um inventor por vocação. 
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⁸ Serguei Mikhailovitch Eisenstein foi uma das figuras mais influentes cinema soviético. Esta associado 
ao movimento de arte de vanguarda russa e a consolidação do cinema como expressão artística. Fonte: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Serguei_Eisenstein > 

3 ARCABOUÇO TEÓRICO  

 
O cinema, conhecido como a sétima arte, é uma das muitas manifestações 

artísticas visuais “oficialmente” datada com o início em 1895, a partir da primeira 

exibição do cinematógrafo, inventado pelos franceses, irmãos Lumiére. Desde então, 

ano após ano, o cinema tem passado por renovações técnicas, levando em 

consideração a mudança das tecnologias e suportes que interferem diretamente na 

forma de fazer cinema. Vimos a quantidade de frames mudar de acordo com 

evoluções das câmeras da super 8 e seus 16 frames à atualidade em que as obras 

cinematográficas atendem 24 frames (padrão tradicional); já o vídeo segue 30 frames 

no padrão NTSC sistema adotado no Brasil,na  América do Norte e no Japão. 

A indústria cinematográfica tradicional vem há tempos tentando tornar, o mais 

próximo possível da realidade, a movimentação imagética. Com o avançar das 

tecnologias de captação e edição de imagem, essa ilusão ótica provocada pela 

imagem em movimento torna-se cada vez mais sutil o transpassar dos quadros. 

Em Narrativas Sensoriais (2014), alguns autores discorrem sobre rumos 

tomados pela produção audiovisual. André Parente (2014) , fala sobre as variações 

de suporte e as possibilidades de manifestações híbridas da imagem em movimento 

hoje:  

[...] a hibridização das imagens potencializada pelas novas tecnologias vem 
colocando em questão nossa tradicional visão da realidade e reinventando o 
papel do observador, mais uma vez, em decorrência das relações entre 
dispositivos e imagens. (PARENTE, 2014, p.107) 

 

A inventividade cinematográfica não se limita apenas em tentar representar 

fielmente a realidade como também há em outros casos a tentativa de criar novas 

realidades, transformando o que só existiria no nosso imaginário em algo visível a 

todos através dos efeitos especiais derivados dos programas de edição de imagens e 

som. Em relação a isso algo que vem sendo questionado na indústria cinematográfica 

é justamente o fato do quanto a tecnologia atual é inerente ao cinema, e como a 

exacerbação dos efeitos visuais vem sendo criticada pelo fato de tornar a produção 

do cinema cada vez mais a cargo da pós-produção, ou seja, a edição de som e 

imagem. Algo a se questionar também, seria a construção da narrativa e as 

possibilidades de hibridismos entre linguagens artísticas, algo que se aproxima 

bastante de algumas das manifestações do cinema russo por Eisenstein⁸ (1898-1948), 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Serguei_Eisenstein
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que diferente do cinema ocidental padrão, hegemônico, constroem narrativas que 

visam explorar as capacidades cognitivas e sensoriais do espectador, sem linearidade

 e uma ideia pré-concebida, a narrativa se guia pelas interpretações e leituras variadas 

que cada um teria como base em seus referenciais, analisa Beatriz Furtado (2014): 

 
 
Por outro, ao se tomar em conta a teoria da montagem em Eisenstein, tem-se 
uma configuração de cinema cujo embate com a narrativa é um jogo de partes 
dispersas, onde imagens se justapõem para se contraporem e assim 
produzirem um choque no ato de pensar que é da ordem da aistesis. Ali o 
pensamento é um dado do sensível, fazendo com que todo corpo pense em 
imagens a um só tempo que o cinema se faz como matéria de montagem, num 
explícito contágio com a escrita das constelações benjaminianas, assim como 
das experiências do surrealismo e da fotomontagem. (FURTADO, 2014, p. 28)  

 

 

Ela também traz em pauta o cinema do francês Godard, que é  conhecido por 

um cinema polêmico e de vanguarda, que explorou a temática quase sempre 

provocadora, de dilemas e questões do século XX: 

 

História(s) do Cinema de Godard dão a ver a medida do desfazimento de 
modelos narrativos que mobilizam certa produção fílmica, que toca o mundo, 
e que é sensível àquilo que é estado de virtualidade no contemporâneo. Não 
é sobre uma mistura de linguagens heterogêneas ou interligamentos de 
campos diversos que se pauta a produção cinematográfica contemporânea, 
mas sob uma temporalidade de multiplicidades de encontros, de 
deslocamentos, de configurações, de descontinuidades, de defasagens. Uma 
história do cinema, afirma Godard, é uma tarefa incapaz de se fazer como 
narrativa. (FURTADO, 2014, p. 29-30)  

 

 

Sobre as possibilidades da produção de vídeo que fuja dos padrões 

convencionais do cinema ocidental Cristian Borges (2014) faz crítica a narrativa do 

cinema convencional levando em consideração que este nada mais faria do que contar 

uma história linear e vê com esperança as aproximações entre cineastas e artistas 

visuais pois vê nisso mais possibilidades de hibridismos e sensibilização quanto a 

experimentações de novas formas narrativas que fujam das convencionais lineares 

como a própria movimentação corporal como uma linguagem. 

 

[...] acompanhamos igualmente o intercâmbio crescente entre cineastas e 
artistas visuais, à medida que as bienais de arte veem-se cada vez mais 
tomadas por instalações compostas de projeção (de película ou vídeo, pouco 
importa) e o cinema abraça, ainda que timidamente, a contaminação de seu 
tecido narrativo secular por formas que escapam à lógica dramatúrgica (teatral 
e literária) adotada de maneira majoritária em nome de uma dramaturgia das 
formas (audio)visuais. Algo que nos permite, entre outras coisas, analisar um  
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filme como se analisa uma obra musical ou coreográfica. (BORGES, Cristian, 

2014, p. 57) 

 

É notável que atualmente o cinema ganhou proporção no âmbito das artes 

visuais e vem cada vez mais se manifestando para além dos ecrãs convencionais e 

das formas variadas de se construir a narrativa, assim proporcionando novas 

perspectivas para a sua construção: se será linear ou não, tipos de planos, 

enquadramentos, novas formas de estabelecer ligações entre as cenas apresentadas 

a fim de tentar despertar variadas sensações a partir das imagens, experimentações 

híbridas, essas entre outras maneiras de trazer imagens em movimento, a partir de 

planos e quadros que dialoguem das mais variadas formas com os temas a serem 

discutidos. 

Arlindo Machado (1997), em seu livro Pré-cinemas e pós-cinemas, nos 

apresenta um grande acervo referencial de pesquisadores e precursores das técnicas 

de imagem em movimento. Nessa obra ele aborda as primeiras experiências do 

homem com imagens em movimento, segundo ele, inclusive não seriam nada 

recentes, como a “alegoria da caverna” de Platão, que ele estabelece uma relação 

com o cinema seguindo a ideia de uma sala escura onde são projetadas imagens que 

simulam a realidade. Voltando ainda mais no tempo teríamos as representações nas 

cavernas feitas no período paleolítico por nossos ancestrais, que segundo o autor, ao 

caminharem com uma fonte de luz na escuridão da caverna poderiam simular o 

movimento das imagens. Ou seja a animação existira antes mesmo de criar-se o 

conceito de animação, o que também demonstra, que o ser humano parece carregar 

em si desde muito tempo uma inquietação ou o que seria uma necessidade de 

representar o seu meio e a si mesmo além das suas mudanças e movimentações.  

Em Manual de animação, o diretor de animação Richard Williams (2016), 

discorre sobre algumas das primeiras experimentações de imagem em movimento ao 

longo da história, com instrumentos óticos que surgiram seguindo a ideia de alguns 

dos principais elementos da animação, como os frames, quadros que carregam (cada 

um) uma imagem diferente e que, ao serem deslocados, geram uma ilusão de 

movimento imagético. A partir de 1645, o matemático alemão, Athanasius Kircher 

(1602-80) expôs ao público a lanterna mágica, o conceito desse instrumento perdurou 

em evidência até fim do século XIX com as projeções de imagem e shows de 

fantasmagoria, tornando se percussora dos aparelhos de projeção atuais.  
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Peter Mark Roget (1779-1869) em 1824 pública o primeiro artigo científico 

acerca do que definiu persistência retiniana, que segundo ele seria a forma como o 

olho humano percebia diferentes imagens estáticas,  apresentadas sequencialmente 

em uma determinada velocidade, como imagem em movimento contínuo, segundo 

essa teoria a ilusão de movimento se daria por conta dos rastros deixados na retina 

por alguns milésimos de segundo pela imagem anterior que misturavam-se a imagem 

seguinte. A partir dessa teoria, vários cientistas são influenciados a desenvolver 

estudos e outros dispositivos ópticos, tais como o taumatrópio apresentado em 1825 

que é atribuído a William Fitton (1780-1861) e John Ayrton Paris (1785-1856), com o 

dispositivo acreditava-se ter comprovado a teoria de Roget, consistia em um disco de 

papelão com duas imagens diferentes uma em cada lado preso por dois pedaços de 

fio em suas extremidades e quando girados em um movimento contínuo relativamente 

rápido, dava-se a impressão de fusão dessas imagens.   

 

Figura 8 - Taumatrópio Pássaro na gaiola, primeiro exemplo feito à mão pelo, Dr. Fitton.  

Disponível em: <http://www.stephenherbert.co.uk/thaumatropeTEXT1.htm > 
 
 

 

O belga Joseph Plateau aprimorou a teoria sobre a percepção do movimento 

inventando em 1832 o fenaquistoscópio (Figura 9), disposto em 16 frames com 

imagens coloridas e levemente diferenciadas, Plateau conseguiu apresentar um 

instrumento que proporcionava uma ilusão óptica que não permitia perceber a 

variação imagética, fazendo o observador crer que ocorre uma movimentação fluida. 

Suas invenções foram usadas para reforçar a teoria da persistência retiniana, esses 

conceitos consequentemente acabam influenciando vários outros cientistas e assim 

http://www.stephenherbert.co.uk/thaumatropeTEXT1.htm
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possibilitando diversos instrumentos de ilusão ótica a exemplo do zootrópio (Figura 10) 

criado por William Horner em 1834, tratando-se de um tambor com pequenas 

aberturas nas laterais que denotavam os intervalos para os filetes de frames ilustrados 

que eram dispostos no interior das laterais do dispositivo, ao girá-los proporcionavam 

uma ilusão de movimento, outra invenção óptica muito usada no século XIX foi o 

clássico FlipperBook criado por John Barns Linnetesse a partir de 1868, que se 

popularizou rapidamente  por conta da facilidade de manipulação e o material de baixo 

custo, é ainda hoje considerado por animadores veteranos e iniciantes como uma 

forma de sequência narrativa prática e inspiradora.  

 

Figura 9 - Discos de fenacistoscópio, 1833 

Fonte: Retirado da coleção Richard Belzer. Disponivel em: 
<https://www.dickbalzer.com/Phenakistascopes.604.0.html?&L=104 > 

 

 

Figura 10 - Reprodução moderna do zootrópio vitoriano 

Fonte: site de enciclopédia livre. Disponivel em 
: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Zootropo > 

https://www.dickbalzer.com/Phenakistascopes.604.0.html?&L=104
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zootropo
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¹⁰ Segundo o trabalho publicado em 1912, “Estudos Experimentais sobre a Visão do Movimento” 

(Experimental Studies on the Seeing of Motion), dividindo em 3 estagio principais a perscepção do 
movimento aparente o movimento beta onde observa-se um objeto que parte da posição A à posição 
B, o movimento parcial onde observa-se cada objeto movendo se em uma curta distancia e o efeito phi 
onde a ilusão se dá pela ausência do objeto. Fonte: ROMITI, M. . O Cinema e o Movimento Aparente. 
Communicare (São Paulo) , v. 15, p. 54, 2016. Disponivel em <https://casperlibero.edu.br/wp-
content/uploads/2016/08/O-cinema-e-o-movimento-aparente.pdf > 

 
 
 

Em contraponto a teoria da persistência retiniana, posteriormente em 1912 

surge novas perspectivas acerca da teoria do movimento aparente, em uma 

publicação entitulada: Experimental Studies on the Seeing of Motion¹⁰ (1912), trás o 

efeito-phi, efeito Beta e movimento parcial,  que segundo o psicólogo gestaltista, Max 

Wertheimer a impressão de movimento da imagem se daria partindo da percepção do 

que modifica de frame para frame e não do que persiste, segundo a psicologia Gestalt 

ao contrário do que acreditava Roget, a ideia de que a imagem seria guardada por 

alguns décimos de segundo pela retina é desconsiderada com a justificativa de que a 

percepção se daria por induções e interpretações do cérebro, a retina só captaria a 

imagem mas atenderia aos comandos cerebrais.   

A teoria da persistência retiniana apesar de refutada, não foi totalmente 

esquecida, ainda hoje é lembrada como parte integrante da história do cinema, apesar 

das divergências teóricas existentes, relacionadas a concepção do movimento 

aparente, quanto a forma, se neurológica ou fisiológica que se dá essa percepção, foi 

a partir desses estudos sobre imagem em movimento que o cinema, animação e vídeo 

puderam se desenvolver cada vez mais, desde então a indústria audiovisual parce 

caminhar rumo ao alcance do grau de perfeição na percepção humana diante a ilusão 

do movimento imagético a fim de torná-lo mais sutil. 

  

Figura 11 – Linha do tempo instrumentos ópticos e teorias, 2019 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo particular da artista 

 

https://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2016/08/O-cinema-e-o-movimento-aparente.pdf
https://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2016/08/O-cinema-e-o-movimento-aparente.pdf
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4  METODOLOGIA 

 

4.1 Pesquisar/Elaborar/Praticar 

 

Pesquisando e analisando variadas perspectivas acerca da animação, fazendo 

levantamento de produções, artistas, pesquisadores e técnicas, comecei a traçar os 

caminhos que eu gostaria que o projeto percorresse. Com o auxílio da Profa. Roseli 

Amado, minha orientadora no projeto que me recomendou a anotar e rabiscar todas 

as ideias que que se relacionavam com minha proposta, com o auxílio do diário de 

bordo (figuras 12 a, 12 b ), mural de ideias(figura 13 ) e mapas visuais (figura 14 ) que 

me ajudaram a desenvolver gradualmente e com o decorrer do projeto, foram tornando 

mais visível o que era tangível e o que não era tangível, essas ferramentas 

proporcionaram uma forma mais prática para avaliar o amadurecimento das ideias. 

 

Fotos do diário de bordo, 2018  

Figura 12 a                                           Figura 12 b 

Fonte: Acervo particular da artista 
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Figura 13 - Foto do mural de ideias, 2018 

Fonte: Acervo particular da artista 

 

 

Figura 14 - Mapa visual, 2018 

Fonte: Acervo particular da artista 

 

 

Como é possível ver no mapa visual, algumas ideias traduzem visualmente os 

instrumentos citados no decorrer da pesquisa como taumatrópio e fenacistoscópio, a 
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também propostas de modelos alternativos das versões tradicionais como o 

zootrópio  imersivo. Apenas três das propostas de obras irão compor a exposição, as 

demais estão em processo de amadurecimento, onde estratégias para adaptações 

estão sendo traçadas para uma realização futura dessas propostas para uma outra 

exposição. 

Yiftah Peled (2012) traz, em Metodologias em Poéticas Visuais, a linha de 

pesquisa em Poéticas Visuais com caráter teórico e experimental e ênfase no 

desenvolvimento de poéticas e pesquisas e na essência dos processos artísticos.  

 

 

Essa linha objetiva desenvolver a investigação e a reflexão do modo de 
produção a partir das relações entre procedimentos e linguagens, buscando 
contribuir efetivamente para a prática, análise e construção do conhecimento 
do fazer artístico e de suas manifestações contemporâneas. (PELED, 2012, p. 
116) 
 
 

A partir desse pensamento venho trabalhando a experimentação prática,a  

teoria e os registros dos processos desta pesquisa, no decorrer do caminho, nota-se 

que, de certa forma, um processo acaba validando o outro, o prático e teórico. Como 

é comentado em Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes:  

 

A pesquisa em artes visuais implica um trânsito ininterrupto entre prática e 
teoria. Os conceitos extraídos dos procedimentos práticos são investigados 
pelo viés da teoria e novamente testados em experimentações práticas, da 
mesma forma que passamos, sem cessar, do exterior para o interior, e vice-
versa, ao deslizarmos a superfície de uma fita de moebius. (REY, 2002, p.123)  
 
 

A autora destaca ainda o que seriam três dimensões que permeiam o processo 

de desenvolvimento da pesquisa em artes, segundo ela ambas se entrelaçam numa 

relação mútua que nem sempre é explícita, seriam elas uma dimensão abstrata onde 

surgem as primeiras manifestações do que é pretendido estudar e produzir que pode 

se dar a partir de pequenas anotações, esboços; em seguida a dimensão da prática 

onde se realizaria, os experimentos,os testes com os materiais, os programas 

computacionais ou suportes, isso varia a depender da linguagem do estudo que está 

em processo; e uma terceira dimensão que insere o campo dos significados onde se 

recorre aos conceitos, às referências teóricas e às poéticas existentes. A autora 

ressalta as possibilidades de mudanças no percurso devido a situações inesperadas 

ou como ela afirma “ os acasos que podem redirecionar o processo”, acasos esses 
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que podem ser localizados vezes na parte prática do processo ou na teórica; O 

importante é analisar o desenvolvimento de um a partir do outro, pois uma parte valida 

a outra. No tópico, um sentido além do que vemos, Rey (2002) apresenta a ideia de 

que a pesquisa se estabelece em volta de conceitos, ideias e experiências, tanto para 

o cientista como para o artista, entretanto, para o segundo, ao pesquisar e produzir 

uma obra de arte ele expressa uma visão para além de pesquisador mas sim de um 

indivíduo que é pertencente ao próprio objeto de estudo. Ela ressalta também como a 

obra de arte é um elemento de caráter singular ou intrínseco, e que claramente não 

existe como uma mera representação visual do que se é pesquisado. A obra e a 

produção textual compõem a pesquisa e desempenham papéis distintos e ao mesmo 

tempo entrelaçados; a primeira numa representação mais subjetiva do pensamento 

do artista e a segunda como uma representação teórica e formalizada onde se 

exprime os questionamentos e os referenciais que serviram de base para o artista-

pesquisador.  

Partindo da elaboração para a prática alguns dos experimentos foram 

realizados baseados em alguns instrumentos ópticos, considerados pré-cinema, as 

obras compõem a parte prática desta pesquisa, a exemplo do taumatrópio, 

fenaquistoscópio e zootrópio. 

 

4.2 Explorando as possibilidades técnicas 

 

Os frames de uma animação, representam cada imagem que a compõem. 

Cada frame ou determinada quantidade de frames contém variações das imagens 

anteriores que, ao serem exibidas consecutivamente em velocidade e tempo 

determinados,  nos proporciona uma animação.  

Para produção convencional de animação hoje liderada pela forma de produção 

digital, usa-se o padrão 24 frames por segundo - padrão cinematográfico, entretanto, 

como forma de redução de custos e otimização de tempo de produção, alguns 

animadores optam por produzir 12 frames diferentes e duplicà-los, assim reduzem a 

produção de imagens principais à metade, o que significa que conseguem ainda assim 

atender o padrão de cinema de 24 frames por segundo, entretanto com uma leve 

diferença na percepção do espectador, quanto a velocidade em que as imagens se 

sucedem, mesmo que quase imperceptível. Segundo os estudos de Plateau em 
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persistência retiniana, para o cérebro humano acima de 10 frames por segundo já não 

conseguimos perceber a interpolação imagética e interpretamos como imagem em  

movimento fluida. Foi após experimentos com fenaquistoscópio e estroboscópio que 

pudemos compreender a importância do intervalo negro, para melhor percepção do 

movimento das imagens, ambos os instrumentos seguiam os mesmos conceitos 

tratavam-se de uma animação cíclica, cujo os desenhos eram dispostos em discos 

giratórios, observados por meio de frestas que resultavam em pequenos intervalos 

negros entre as imagens.  

 

4.3 Explorando as possibilidades pedagógicas  

 

O caráter lúdico que a animação carrega, pode torná-la uma ferramenta aliada 

do ensino desde o jardim de infância ao ensino superior, claro que adaptado ao 

contexto do local, suportes e tecnologias disponíveis, qual a técnica utilizada,  tema 

discutido e a finalidade do proponente. Além dos professores de arte, os de outras 

matérias distintas podem incentivar as variadas formas de animar, professores de 

história, geografia, sociologia e filosofia podem discutir sobre o percurso da animação 

ao longo da história contextualizando os aspectos políticos, econômicos e sociais, 

exibindo e discutindo animações internacionais e nacionais. As disciplinas exatas 

como matemática, física, química biologia podem analisar os aspectos técnicos e 

científicos que envolvem o desenvolvimento da animação ao longo do tempo. Quanto 

às tecnologias atuais e as pré-cinemas, além das teorias científicas que explicam o 

movimento de imagens, as disciplinas de linguagem podem analisar os tipos de 

linguagem, figuras de linguagem, formas textuais do roteiro, construção de narrativas. 

Ou podem simplesmente trazer animações que abordam temas que dialoguem com 

os conteúdos programáticos. De forma autônoma pode partir também de alunos que 

queiram apresentar para os colegas e professores seus trabalhos a partir da ótica da 

animação.  

No Brasil alguns trabalhos bibliográficos ricos em referências de obras, artistas 

e estúdios vêm surgindo recentemente, como o livro Trajetória do cinema de animação 

no Brasil (2017) de Ana Flavia Marcheti, em comemoração aos 100 anos de animação 

brasileira. Aborda o processo artístico dos artistas e traz várias entrevistas de figuras 

importantes da animação no país, outro livro importante é Animação brasileira - 100 

filmes essenciais (2018), livro organizado por Gabriel Carneiro e Pedro Henrique Silva, 
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que reúne centenas de ensaios sobre filmes de animação do Brasil além de ensaios 

extras sobre animações experimentais, aspectos políticos, desdobramentos 

educacionais, relações internacionais e muito mais. Para quem se interessa sobre as 

técnicas de animação o site do festival AnimaMundi que ocorre anualmente no Rio de 

Janeiro e São Paulo, disponibiliza uma cartilha em pdf, sobre animação, onde ensina 

teoria e prática, além disso disponibiliza arquivos de storyboards para impressão que 

servem na construção de roteiros. Para os interessados em experimentar produção 

de animação digital 2D, que tem dificuldade de acesso ou manipulação em programas 

de edição audiovisual, é possível fazer animações utilizando programas  mais leves e 

fáceis de manipulação como as plataformas de apresentação em slides. No 

PowerPoint por exemplo é possível fazer os testes para ter a noção dos movimentos 

e verificar se funcionam e se as imagens estão sincronizadas antes de passar para 

uma programa de edição de vídeo. Há até mesmo a possibilidade de usar a função 

de vídeo na própria plataforma, ou simplesmente produzir mini animações importando 

as imagens que podem ser encontradas na internet como sprites gratuitos e 

intercalando cada frame com um intervalo negro é que se percebe a imagem em 

movimento (figura 15). Todas as animações produzidas durante essa pesquisa, foram 

testadas na plataforma PowerPoint, antes dos frames serem levados aos programas 

de edição, à impressão e posteriormente à confecção dos instrumentos ópticos. 

 

            Figura 15 - Print de tela dos testes animados via PowerPoint, 2018. 

            Fonte: Acervo pessoal da artista 
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5 PROCESSO DE CRIAÇÃO DAS OBRAS 

 

5.1 De parede para parede 

 

Com a obra tento estabelecer um diálogo entre as representações feitas nas 

paredes das cavernas que insinuam movimento do período paleolítico e as 

intervenções artísticas contemporâneas  espalhadas pelas paredes que integram o 

cotidiano nos espaços urbanos. Essa obra reflete memórias da minha infância na 

forma de interação que ela propõe, onde para alcançar as animações é necessário 

uma busca pelas intervenções e códigos, o que remete a uma caça ao tesouro, ou 

trazendo para os dias atuais os jogos de realidade aumentada de captura de seres 

fictícios. 

Uma obra híbrida que consiste na animação de intervenções artísticas ( Figuras 

16 a, 16 b), em alguns espaços do cotidiano onde a uma grande circulação de pessoas 

na cidades de Cachoeira e Feira de Santana. A partir de apenas um registro da 

intervenção, efetuo a animação da mesma, fazendo manipulação da imagem, as 

vinhetas animadas têm forma cíclica é feita em loop e só poderão ser vistas a partir 

da leitura do QRcode que estará adesivado próximo a intervenção. Em De parede 

para parede (2019) utilizo 8fps, tentando distanciar da forma fluída como vemos o 

mundo tornando o a partir daí um pouco mais lento o corpo que se move, com 

passagens mais bruscas de um frame para outro. Tento estabelecer uma linha tênue 

entre as paredes do passado e as paredes do presente. 

  Figura 16 a - Frame de animação PacMan (2016)                  Figura 16 b - QRcode (2019) de  
                                                                                                        animação PacMan (2016) 

    Fonte: Acervo da artista                                                               Fonte: Acervo da artista
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5.2 Tríade cíclica 

 

Consiste em uma obra de instalação com fenacistoscópio triplo (Figura 17 c), 

que traz temas que dialogam entre si, exibindo o caráter cíclico tanto no tema 

abordado, quanto na escolha do tipo de suporte e técnica de animação. Como todas 

as obras se propõem a proporcionar momentos de interação e encantamento, neste 

caso apresentado como se fosse um totem que pode ser manuseado e virado de 

acordo com a altura do espectador. Sua estrutura tem a influência das brincadeiras 

de infância onde usava objetos tal como personagens míticos e poderosos dos 

desenhos que portavam totens de onde tiravam seus poderes. Quanto a temática faço 

referência ao poder da figura feminina presente nas religiões de matriz africana. O que 

tem uma grande relação com a árvore genealógica da minha família que há  onde há 

um grande protagonismo matriarcal. Os discos proporcionam uma animação com 

estética psicodélica e apesar de algumas aproximações com o abstrato, trago  alguns 

elementos figurativos e cores remetendo a Oxum, Iemanjá e Iansã.  

As imagens foram produzidas digitalmente e a quantidade de frames varia de 

acordo com os discos que eram inicialmente 8, 12 e 24 frames e foram alterados para 

8, 12, 12 frames (Figura 17 b). Os discos de 50x50 cm em MDF (Figura 17 a) ficam 

encaixados, cada um, em um poste de papel prensado alocados frente a um espelho 

verticalizado, onde é possível ver, através das frestas dos discos no reflexo, as 

animações. Os discos têm uma face com as imagens e a outra totalmente preta, 

possibilitando o intervalo negro entre as imagens. 

 

Figura 17 a - Registro do processo de criação da Tríade cíclica, (2018) 

Fonte: Acervo pessoal da artista
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Figura 17 b - Esboço do projeto Tríade cíclica (2018) 

Fonte: Acervo pessoal da artista 

 

Figura 17 c - Registro de obra Tríade cíclica (2019) 

Fonte: Acervo pessoal da artista 
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5.3 Zootrópio Imersivo 

 

Foram realizadas duas versões de zootrópios imersivos, que tratam-se de uma 

releitura dos dispositivos ópticos do William Horner (1834), nessa proposta de 

resignificação do original desenvolvida por mim  durante essa pesquisa, onde o 

espectador pode ver de dentro da obra a animação acontecer em uma tentativa de 

promover múltiplas experiências estéticas. A ideia surgiu a partir da análise da 

perspectiva em que se posiciona o espectador diante de uma animação, propondo a 

locomoção desse indivíduo para dentro da história. É apresentado em duas versões, 

a primeira, Guarda a chuva (2019), trata-se de uma releitura do zootrópio, onde o 

espectador experimenta, uma simulação animada de chuva, dentro do guarda-chuva 

(Figura 18 b). A segunda versão é a Mosquiteiro (2019), uma proposta que relembra 

o modelo de um mosquiteiro como sugere o esboço (Figura 18 a),  o que me remete  

ao ato de montar cabana, uma forma lúdica de simular um mundo só seu que crianças 

costumam fazer, construindo um abrigo com lençóis e mosquiteiro onde leem e 

contam histórias. Costumava contar histórias de fantasia e de terror nessas cabanas 

na minha infância, o que se conta nesse zootrópio é a relação de como os animais se 

movimentam quando os seres humanos se aproximam da natureza. 

 

Figura 18 a - Esboço de Mosquiteiro                        Figura 18 b - Esboço de Guarda a chuva 

                     (2019)                                                                              (2019) 

Fonte: Acervo pessoal da artista 
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Figuras 19 a a e 19 b, registro do movimeto do zootrópio imersivo - Mosqueteiro, 2019 

Fonte: Acervo pessoal da artista 

 

Figuras 19 c, registro do movimento do zootrópio imersivo - Guarda chuva, 2019 

 

Fonte: Acervo pessoal da artista 
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5.4 De olho na brincadeira 

 

É um balcão com instrumentos ópticos a mostra, retratando as suas versões 

clássicas como taumatrópio (Figura 20 a), fenacistoscópio (Figura 20 b)  No balcão 

(Figura 20 c) foram exibidos e disponibilizados para manuseio dos visitantes alguns 

dos dispositivos feitos com base nos brinquedos ópticos que eram comercializados no 

século XIX. Carregando ilustrações de movimentos simples para possibilitar uma 

análise melhor do movimento dos frames. Consistiam em três fenacistoscópios que 

trazem as ilustrações da decolagem de um foguete, o empinar de uma pipa e a 

fecundação de espermatozóides no óvulo. Também foram disponibilizados dois 

taumatrópios um relembrando a ilustração clássica do pássaro e a gaiola e outro que 

a depender da velocidade que se movimenta simula o piscar dos olhos.     

 

    Figura 20 a - Taumatrópio do mostruário                            Figura 20 b - Fenacistoscópio do  

            “De olho na brincadeira”, 2018                             mostruário “De olho na brincadeira”, 2018 

 Fonte: Acervo pessoal da artista 
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Figura 20 c - Balcão mostruário “De olho na brincadeira”, 2019 

Fonte: Acervo pessoal da artista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

37 
 

 
 
 

6 MOSTRA 

 

Olhares de Bahia, 2019 se propôs a estabelecer diálogos entre distintos olhares 

acerca de um recorte territorial de artistas que vão do eixo recôncavo ao sertão baiano.  

Mostra ocorrida nos de 14 à 15 de Fevereiro de 2019, em Cachoeira-Ba, no 

espaço de eventos do NUDOC. Com apresentação dos artistas formandos do curso 

bacharelado em Artes Visuais do CAHL-UFRB: Jéssica Santos(Muritiba), Léa 

Vasconcelos(Maragojipe), Lorena Dantas(Nazaré das Farinhas), Silvia Souza (Santa 

Teresinha), Thais Wend (Feira de Santana) e Vandesson Andrade (Muritiba). 

Entre as obras encontram linguagens como, fotografia, pintura, instalação interativa, 

vídeo performance e animação. Apresentando diferentes perspectivas que 

evidenciam pluralidade e a complexidade de temas e formas de expressão baiana, 

além de desmistificar ideias e ideais de uma Bahia unificada e homogênea.  

A mostra teve uma boa receptividade às propostas artísticas atenderam as 

minhas expectativas, o público interagiu com todas as obras e se interessaram pelos 

aspectos técnicos, plásticos e principalmente as motivações que me levaram a 

trabalhar com a linguagem seguindo o viés não convencional. Houve muitos pontos 

de convergência com alguns visitantes que ao interagir com a obra se identificavam 

quanto às influências poéticas e a minhas vivências e memórias de infância 

manifestadas nas obras, o que considero um retorno positivo e me faz sentir que o 

objetivo traçado foi alcançado.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Seguindo os estudos sobre percepção do movimento aparente, hoje a 

produção industrial de audiovisual, parece caminhar para suprir o desejo do indivíduo 

de tornar a forma de se produzir imagem em movimento, uma “simulação perfeita da 

realidade” onde experimenta se uma elevada quantidade de frames como 48fps, 60fps 

na tentativa de causar a nossa percepção uma sensação de movimento tão fluida 

quanto a forma como vemos a realidade. 

Para a Gestalt e seus efeitos phi e beta pouco parece importar essa sensação 

de fluidez, para os cientistas e psicólogos que a defende a diferenciação brusca entre 

as imagens que dialogam, em poucos frames, já nos permite a ideia de movimento. 

Os experimentos realizados a partir desta pesquisa baseiam-se nas variadas 

teorias acerca da temática animação, é importante conhecer sobre as formas variadas 

de se produzir e ver a imagem em movimento. 

Estudando em uma cidade diferente de onde moro, acostumei com o ir e vir a 

noite pela estrada. Pela janela da van, via todos os dias, o movimento das árvores, 

construções, montes, mato, chão, céu, gente, bichos. A janela parecia uma tela e os 

corpos pareciam se mover como em uma animação me acusavam o caminho a seguir, 

então fui animar. 

Na tentativa de estender o diálogo entre diferentes formas de se produzir, 

analisar e assistir animação venho propor uma imersão nesse universo tão vasto de 

possibilidades quanto a técnica, suporte, narrativa, estilo e teoria. Espero com essa 

pesquisa e obras,   agregar de alguma forma novas perspectivas ao cenário de 

animação, influenciando e estimulando o surgimento de mais adeptos a linguagem. 

E assim como Platão diz “É possível descobrir mais sobre uma pessoa numa 

hora de brincadeira do que num ano de conversa” e sem desmerecer a seriedade da 

pesquisa, proponho me conhecer e conhecer o outro a partir de uma brincadeira. 

Pondo em pauta a interateração como uma parte fundamental da obra além da 

possibilidade de vivenciar experiências que exploram os sentidos humanos, venho 

tentar proporcionar um ambiente de experiências que visem aguçar os nossos 

sentidos.
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APÊNDICE A - GUIA DE MOLDES 

 

O guia com instruções e moldes para impressão, corte e produção de 

instrumentos ópticos. Guia produzido durante  a pesquisa, afim de compartilhar com 

interessados na temática de animação a experimentarem a linguagem, foi 

desenvolvido para ser impresso em papel de tamanho A3. Para quem tiver habilidade 

de trabalhar com programas de edição e vetorização como Adobe Ilustrator ou 

CorelDraw há a possibilidade de abrir o PDF direto no programa e realizar as 

ilustrações dos frames, direto nos moldes sem perder a qualidade ou causar 

deformações ao arquivo original, apenas mantendo em tamanho A3 e lavar para 

impressão. 

 

Figura 21 – Guia de moldes, 2019. 

 

Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/14WCLSmHAYgiq0NGoul4AOUG7sf9vQbAz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14WCLSmHAYgiq0NGoul4AOUG7sf9vQbAz/view?usp=sharing
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ANEXO A – CATÁLOGO DE PRODUÇÕES 
 
 

Figura 22 - Catálogo das produções, 2019 

Fonte: Acervo da particular da artista 
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ANEXO B – ESQUEMA DE PEÇAS DA PRODUÇÃO 

 

Segue esquema com todas as peças desenhadas e levadas para o corte a laser 

em MDF, usadas na produção dos dispositivos. 

 
Figura 23 – Esquema de peças da produção das obras, 2018 

 

Fonte: Acervo pessaol da artista
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ANEXO C - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 

 

Cartaz da mostra Olhares de Bahia (2019), produzido por Thais Chagas 

(ilustração) e Lorena Dantas (tipografia) atendendo a proposta discutida pelo grupo 

de trabalharmos com a ideia de apresentar diversificadas perspectivas de artes 

produzidas na Bahia, a partir de linguagens e temáticas variadas que refletem um 

pouco das vivências e influências artísticas e suas respectivas localidades, em um 

recorte territorial que se estende do sul do Recôncavo ao Portal do Sertão da Bahia. 

 

Figura 24 - Cartaz da Mostra Olhare de Bahia, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: 
<https://www.facebook.com/events/2289891461288096/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=15501109

64392141 > 
 
 

https://www.facebook.com/events/2289891461288096/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1550110964392141
https://www.facebook.com/events/2289891461288096/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1550110964392141

