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A ALMA DA
COMPUTAÇÃO GRÁFICA
A ARTE DIGITAL ESTÁ ALÉM DA FERRAMENTA UTILIZADA

A visão que está sendo consolidada
sobre a computação gráfica tem me
deixado um pouco assustado. Se

você pedir um comentário para alguém sobre um
filme em CG, provavelmente o assunto irá girar
em torno de computadores, softwares, Gigabytes
e Gigahertz. Aí você pode estar se perguntando:
"mas não é sobre isso que se deve falar?"

Eu gostaria de tentar mostrar nas próximas
duas páginas um outro ponto de vista. Para
tanto, vamos mergulhar na origem do termo
"computação gráfica".

Você sabe o que significa
"computação gráfica"?

Lembro-me (sem muito saudosismo) das
intermináveis noites que fiquei retorcendo e
contorcendo o termo para tentar chegar a alguma
conclusão. Incrivelmente, cada vez que eu parava
para pensar sobre o assunto, surgia uma nova
definição na minha cabeça; mais e mais chegava
à conclusão de que faltava alguma peça para
completar o quebra-cabeça e chegar numa defi-
nição razoável. Decidi, portanto, buscar o signifi-
cado do termo na sua origem. Literalmente.

Speak English?
O termo original vem do inglês "Computer

Graphics". Se você se lembra das aulinhas de
inglês do ginásio, os adjetivos precedem o subs-
tantivo ao qual se referem e qualificam. Portanto,
"livro azul" em inglês fica "blue book"; "torta
de maçã verde" se transforma em "green apple
pie". Pois bem, vi nisso uma primeira dica: em
"Computer Graphics", "Graphics" é o substantivo
e "Computer" é o adjetivo. A tradução literal de
Computer Graphics, portanto, seria "Gráficos de
Computador" ou "Gráficos Computadorizados"!

E existe muita diferença entre "Compu-
tação Gráfica" e "Gráficos de Computador"?
Sim, tanto no fator semântico (ou seja, de signi-
ficado) quanto no fator foco. Vamos, então,
destrinchar a confusão.

E vamos mais a fundo...
Na tradução habitual, "Computer" se

transforma em "Computação". Mas computer,

dentro do termo, é adjetivo e não substantivo.
Computar vem do latim "computare", que
significa calcular; dentro da informática, o
termo implica em transformação (ou proces-
samento) de dados (elementos destituídos
de contexto) em informações (elementos
colocados em um contexto, ganhando signi-
ficado). Já a palavra "gráfico" vem do grego
"graphein", que originalmente significava
criar talhos em tabuletas de barro.

Gráfico, portanto, é expressão visual, assim
como música é expressão auditiva; qualquer
forma de expressão visual é um gráfico, seja
uma pintura em tela, uma escultura, os rabiscos
de uma criança na parede de casa ou uma
imagem mostrada na tela do computador.

E HORA DE TIRAR O FOCO

DA MÁQUINA E RESGATAR D

VALOR DO SER HUMANO

Agora vamos à pior parte: juntar as duas
palavras, computação e gráfica, lembrando
que "Computação gráfica" também poderia
ser escrito "computação de gráficos". Antes,
eu preciso fazer uma analogia: computar uma
soma, por exemplo, significa transformar os
elementos originais (operandos) em um novo
elemento (resultado) a partir de uma operação
específica (soma). Dessa forma, computar um
gráfico significa transformar os elementos origi-
nais - seja lá quem for - em um resultado a
partir de uma operação específica - o gráfico!!!

E desde quando
gráfico é operação?

Fez sentido pra você? Pra mim, não. Agora,
se você me perguntar o porquê do termo ter
sido traduzido dessa forma, eu vou ser honesto
e dizer: não sei. Muito provavelmente, compu-
tação gráfica foi escolhido porque soa melhor
que gráficos computadorizados. Ou seja, existe
um quê de marketing na questão. Infelizmente, a
ênfase no corpo escondeu a essência da alma.

Uma visão humanista
da computação gráfica

Não pretendo derrubar o termo Compu-
tação Gráfica, até porque ele já está bem conso-
lidado e difundido no Brasil, fruto de anos de
uso. O que pretendo com esse artigo é abrir
uma discussão sobre o verdadeiro significado
do termo - ou melhor, sobre a postura que nós,
profissionais da área, devemos assumir perante
a nossa função.

Se você se recorda do começo do artigo, eu
disse que o termo, da forma que foi cunhado,
modificou tanto a sua estrutura semântica - já
discutida - quanto o seu foco, e esse é o ponto
que vamos discutir agora. Computer Graphics
valoriza a palavra Graphics, já que ele é o subs-
tantivo, sendo, portanto, o núcleo funcional do
termo. Já Computação Gráfica, ao inverter a
função sintática das palavras, colocou todo o
foco na palavra Computação, deixando Gráfica
em segundo plano. Perceba o seguinte: o foco
foi tirado do produto final - o gráfico - para
ser colocado no meio de expressão - o compu-
tador. Na minha opinião, a raiz do problema
reside nesse pequeno deslize.

Quando uma casa é construída, costuma-
se discorrer sobre sua beleza, harmonia e
funcionalidade ou sobre a forma e o tamanho
do martelo que foi usado para construí-la?
Quando as pessoas param para apreciar os
quadros de um Van Gogh, um Matisse, um
Kandinsky, elas costumam comentar sobre a
genialidade e a técnica do artista ou porven-
tura discutem a marca do pincel e da tinta
usados por ele?

Na escultura é a mesma coisa. Ao se discutir
as obras de Rodin ou Aleijadinho, não inte-
ressa se o martelo que eles usavam era preto,
branco ou listrado, quadrado ou redondo - o
que importa é que, seja lá o que for que eles
utilizaram, conseguiram realizar obras fantás-
ticas. O mérito, portanto, é do artista, e não
da ferramenta - tenho certeza que milhares
de pessoas usaram e usam as mesmas marcas
de tinta, pincel e tela que Picasso usava, mas
quantas destas pessoas chegaram ao mesmo
nível dele por causa desse detalhe? Isso me



lembra também a história de quando Musashi,
o maior samurai de todos os tempos, derrotou
o seu mais temível adversário, Sasaki Kojiro,
com uma espada de madeira talhada por ele
mesmo, tendo um remo como matéria-prima,
enquanto viajava de bote até a ilha onde ocor-
reria o combate...

Portanto, gostaria de enfatizar e recobrar
o foco no ser humano, colocando o compu-
tador no seu devido lugar - uma ferramenta de
expressão.

Computação Gráfica é arte.
Assuma seu lado artista!

O computador é para o profissional
da computação gráfica o mesmo que
o pincel e a tinta são para o pintor,
ou o martelo e o cinzel são para o
escultor: ferramentas. E a ferra-
menta não funciona por si própria
- precisa da expressão de quem
a manuseia para dar vida, forma
e função a alguma coisa. É a
expressão da alma do artista
- e aqui não pretendo dar
nenhuma conotação religiosa
ao termo alma - que define
a qualidade final do objeto.
Essa é a minha definição
de arte: realizar qualquer
trabalho ou função com a
alma; dessa forma, o termo
não fica limitado às belas-
artes - que, de acordo com
D'Alembert na Enciclopédia
iluminista, são a pintura, a
escultura, a arquitetura, a
poesia e a música.

Eu acredito que encarar a
arte dessa forma torna a situação
um pouco mais justa. Quando um
chef de cozinha se supera e cria
um prato excepcional, ele não está
criando uma "obra de arte"? Sun-Tzu
não mencionava a "arte da guerra"? Da
mesma forma, não se pode falar em arte
da venda, arte do ensino, ou até mesmo
arte da limpeza? Sim, porque qualquer
pessoa sente a diferença entre uma casa
arrumada com apreço e outra arrumada por
pura obrigação - parece que paira algo dife-
rente no ar...

Dois pontos devem ser ressaltados dentro
dessa discussão. Primeiro: existem áreas
mais técnicas dentro da Computação Gráfica
- CAD/CAM, design de produtos, etc. - que
de repente podem ser colocadas em segundo

plano com relação às "belas-artes", mas que
não deixam de ser arte, desde que sejam
feitas com ânimo e frescor, qualidades típicas
da alma humana.

Segundo: enxergar a Computação Gráfica
como uma forma de expressão da alma
demanda de nós, profissionais da área, parar de

colocar toda a nossa atenção nas ferramentas
em que iremos usar e, dessa forma, nos concen-
trarmos principalmente nos fundamentos de
nosso ofício. De que serve um serrote se eu não
sei como serrar uma tábua? No entanto, de
forma inversa, quem conhece os fundamentos
da arte de serrar vai conseguir realizar o seu

trabalho, independente do serrote que estiver
disponível no momento.

Maya, 3D Studio Max, Realsoft, Lightwave
- não importa a ferramenta a ser utilizada. O
mais importante é dominar a base, as técnicas
de criação - assim, fazer um trabalho se resume
a adaptar os fundamentos às nuances da ferra-
menta a ser empregada.

Conclusão:
Gráfico de Computador,
a Obra do Artista Digital

Gráfico de Computador significa expressar
algo visualmente, utilizando o computador

como meio. O legal desse termo é que
fica evidente o seu paralelo com outras

formas de expressão visual. Não
poderíamos chamar a pintura em
tela de Gráficos de Tinta, ou seja,

expressão visual tendo a tinta
como matéria-prima?

Da mesma forma, não
poderíamos chamar a escultura
de Gráficos de Pedra-Sabão
- expressão visual tendo a
pedra-sabão como meio?
As analogias são muitas, e
provam o ponto de vista de
que Computação Gráfica,
apesar de ser um termo muito
difundido, é um tanto ineficaz.

Creio ter chegado o
momento de darmos um basta
no foco exagerado na ferra-
menta. Está mais do que na
hora de resgatarmos o prazer e

o orgulho de sermos chamados
de artistas digitais, reconhecidos

pelo nosso talento e não pelo uso
desse ou daquele programa.

Afinal, o que seria de um
foguete caríssimo, capaz de levar o
homem à Lua, se não houvesse uma
base adequada ao seu lançamento?

Pensemos nisso, tanto profis-
sionais consolidados quanto recém-
chegados. Chegou o momento

de hastearmos mais uma vez a
bandeira do Renascimento, tirando o

foco da máquina e resgatando a importância
central do ser humano.

Fonte: Digital Designer, ano 7, n. 71, p. 18-19, 2005.




