
Animação Digital e Desenho Digital: percorrendo as intersecções entre 
arte e tecnologia 

1- Trabalhos dos alunos de Desenho Digital impressos em 3d.
2- Sequência de fragmentos da animação “O Grande Cão”, Vitória Imai Amorim.

3- Fragmento da animação “sem título”, Mia Rodrigues.

4- Recurso do software 3DS Max utilizado em aula.
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ANIMAÇÃO DIGITAL E DESENHO DIGITAL: 
PERCORRENDO INTERSECÇÕES ENTRE ARTE E 
TECNOLOGIA

INTRODUÇÃO

As disciplinas de Desenho Digital e Animação 
Digital fazem parte da grade curricular do curso 
de Artes Visuais da UDESC. Nelas os discentes tem 
contato com o programa 3DS Max® desenvolvido 
pela Autodesk® e suas possíveis aplicações no 
mundo das artes. 
Desde a modelagem de esculturas virtuais, criação 
de game art, até estudos de expografia com 
maquetes virtuais de exposições, os alunos veem 
que o computador pode ser um excelente aliado 
do artista visual, independente de sua área de 
atuação.

OBJETIVO GERAL
Proporcionar o conhecimento de princípios de 
base relacionados com modelagem de peças e 
ambientes tridimensionais e animação digital, bem 
como processos de animação de personagens com 
o auxílio do computador.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apresentar a importância do Uso do 3Ds Max para 
a área das Artes Visuais, ensinando técnicas 
relacionadas e possibilidades de uso. 
Conhecer e analisar, através do uso de software, os 
princípios de base da animação digital 3d. 

Auxiliar os discentes em seus projetos de forma 
transdisciplinar. 
Oferecer subsídios para a produção de game arte, 
ou exposição virtual coletiva através do uso do 
software 3Ds Max.

RESULTADOS

Os discentes foram capazes de desenvolver seus 
projetos de acordo com as pesquisas e interesses 
de cada indivíduo, utilizando as ferramentas 
apresentadas em sala de aula. 

Na disciplina de Desenho Digital foi proposto um 
projeto coletivo composto por um tabuleiro de 
xadrez, aonde cada aluno escolheu uma peça e 
modelou uma nova abordagem de acordo com sua
poética. Essas peças foram impressas em uma
impressora 3d, das quais foram feitos moldes para 
reprodução.

Já na disciplina de Animação Digital, cada aluno
desenvolveu um projeto diferente que se 
adequasse às suas pesquisas anteriores, para que 
houvesse maior engajamento e interesse pelo
conteúdo. Os resultados não se limitaram a 
animações em 3d, houveram também animações
em 2d feitas com o auxílio do computador, 
seguindo os preceitos de animação de personagem
apresentados em aula.

Ainda que as disciplinas não sejam focadas no
domínio completo do 3DS Max®, a interação com o 
software pode ser intimidadora para muitos
alunos, por isso é imprescindível o auxílio de um 
monitor.

Com o acompanhamento da monitora durante as 
aulas no laboratório de informática foi possível 
melhorar o andamento das atividades já que, 
devido à complexidade técnica do software, 
surgem muitas dúvidas sobre o conteúdo e o 
docente precisaria interromper a aula mais vezes 
para saná-las.

Os alunos que buscaram a monitoria fora do 
horário de aula tiveram acesso ao laboratório e 
todo o apoio necessário para conseguir completar 
os trabalhos finais da disciplina.


