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Resumo 

Entender as contribuições da animação experimental 
para a arte contemporânea foi o objetivo principal da 
pesquisa. Além disso, conhecer artistas animadoras e 
seus processos poéticos de criação, a fim de que eles 
contribuíssem em meu próprio método de criar obras de 
animação. A pesquisa, de caráter qualitativo permitiu 
maior compreensão sobre essa forma de arte e gerou 
motivação de continuar pesquisando numa área de 
estudos bastante recentes e com uma crescente 
participação de obras e artistas em museus, eventos e 
pesquisas científicas. O projeto resultou na produção de 
3 artigos científicos, sendo um publicado em revista e 
outro em seminário internacional, bem como a produção 
de dois vídeos híbridos de animação experimental: 
Ciano/Magenta (2019) e Temporário (2020). A pesquisa 
teve aporte teórico em Paul Wells (1998), Vicky Smith e 
Nicky Hamlyn (2018) e Carla Schneider (2018). 

Introdução  

Os pesquisadores Vicky Smith e Nicky Hamlyn (2018) 
pensam a animação experimental de forma bastante 
diferenciada das animações convencionais. Elas não 
possuem necessariamente uma narrativa e estão 
pautadas principalmente no processo de experimentação 
entre os sons e as imagens. Paul Wells (1998) define a 
animação como o processo de ilusão de movimento com 
o uso de imagens produzidas manual ou digitalmente 
quadro a quadro e a animação experimental como uma 
forma de produção audiovisual na qual se utiliza 
diferentes configurações como a abstração, a rejeição da 
lógica e da linearidade na narrativa, a concentração nas 
cores, formas e texturas, a presença de diversos estilos, 
a experimentação com os sons, entre outros.  

Material e Métodos 

A pesquisa buscou analisar qualitativamente, aspectos 
da animação experimental e seus hibridismos com 
outras linguagens das artes visuais. O levantamento do 
referencial teórico, bem como o estudo de artistas 
contemporâneas mulheres foi realizado através da 
análise de técnicas e poéticas nos processos de criação. 
A partir das leituras, foram consideradas metodologias e 
técnicas que pudessem fazer parte da minha produção 
experimental. O destaque da pesquisa se deu na escrita 
de três artigos científicos e em testes para a produção 
dos vídeos Ciano/Magenta (2019) e Temporário (2020).   

Resultados e Discussão 

Os principais resultados alcançados com a realização 

desse projeto foram a produção dos vídeos 

Ciano/Magenta (3 mim, 2019), apresentada na Semana 

Acadêmica de Artes Visuais da UEPG em 2019, além de 

Temporário (3:24 min, 2020), que mistura animação 

experimental e videoarte, tratando da 

autorrepresentação em vídeo e resultando em um artigo, 

aceito no evento Poéticas da Criação, da UFES. Esse 

trabalho também serviu como base para um dos 

capítulos do meu Trabalho de Conclusão de Curso. 

Também foram produzidos o artigo Women Art 

Revolution (!WAR): o filme de Hershman Leeson sobre a 

presença feminina nas Artes Visuais, publicado na 

Revista Tuiuti: Ciência e Cultura e o artigo Animações 

Híbridas: O Universo de Tabaimo, em análise.  

 

 
Figura 1. Frame de Temporário (2020) aos 02’09’’ (Fonte: acervo da 

autora). 

Conclusões 

A pesquisa se mostrou essencial para entender melhor 

os caminhos que gostaria de seguir como pesquisadora 

nas artes visuais, contribuindo para a realização do 

trabalho de conclusão de curso e diversas produções 

acadêmicas e audiovisuais.  
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