
Geração Digital: Como o mundo já mudou e ninguém deu por isso... 
 
Não sabemos se antes de falar os humanos já comunicavam por imagens, mas sabemos que 
antes de escrever, construír ou navegar já o faziam. Ao longo da história, a Humanidade buscou 
formas de ilustrar as suas ideias com imagens. Imagens bidimensionais, imagens tridimensionais, 
até imagens literárias ou musicais. Mas não iremos por aí, queremos falar de desenho; a 
comunicação visual. 
 
Deixemo-nos então de factos históricos e passemos ao presente. A luta entre o manual e o digital 
põe-se na ilustração com grande força. Porquê? Exactamente pela antiguidade da actividade de 
representar ideias por imagens... sempre o fizémos com as mãos, segurando diferentes 
instrumentos ou directamente com os dedos e as palmas.  
O tempo há que usamos computadores é muito curto e, embora as ideias comecem a mudar, 
aquilo que se tem como verdadeiro é que a ilustração feita num meio digital nunca substiruirá 
aquela que fazemos numa folha de papel com um lápis mal afiado. Esta é, no entanto, uma forma 
errada de ver a situação. Da mesma forma que ainda pintamos em paredes, tal como há milhares 
de anos atrás, o computador não surgiu para substiuir coisa alguma. Continuaremos a desenhar a 
tinta da China embora o possamos fazer com uma caneta digital, continuaremos a esculpir em 
pedra, embora possamos modelar objectos em software 3D. 
 
Ainda que escolhamos apenas desenhar usando as nossas mãos em contacto directo com os 
materiais e "sentido-lhes o cheiro", como muitos tradicionalistas gostam de dizer, devemos 
sempre considerar a nova tecnologia como aliada. 
 
Nalguns casos, diria que o salto para o computador é essencial e que a forma tradicional de fazer 
as coisas está completamente ultrapassada. Mas no caso da ilustração isso não se passa e 
dificilmente se passará tão cedo. Desenhar será sempre a mesma actividade, mesmo que um dia 
as canetas digitais sejam perfeitas o suficiente para que o façamos directamente num software de 
simulação de meios de desenho tradicional, a técnica será, no essencial, a mesma. 
 
No momento actual é importantíssimo ter em conta dois lados desta questão. Por um lado, o 
computador é uma adição preciosa para o ilustrador, permitindo rapidamente criar montagens de 
ilustrações, colorir ou corrigir ilustrações sem esforço ou sem meios falíveis, adicionar texto a 
ilustrações ou efeitos especiais.  
 
Os erros deixam de ser fatais ou morosos e complicados de corrigir quando podemos digitalizar 
um desenho e corrigi-lo em cinco minutos no photoshop. Veja-se o genial trabalho de Dave 
McKean nas capas da série "Sandman" de Neil Gaiman, uma harmonia perfeita entre o desenho e 
o seu tratamento no meio digital. Por outro lado abre-se um novo mundo de ilustração, que já 
começa a ser reconhecida como "típica".  
 
Ilustradores como Paulo Buchinho, criam as suas imagens em programas de desenho vectorial, 
sendo o resultado final um estilo limpo e dinâmico imediatamente associado a esta forma de 
desenhar. O mundo da ilustração digital é tão imenso como o da ilustração "tradicional". Desde o 
software que simula lápis e canetas sobre papel e tela, ao software de modelação 3D, o ilustrador 
pode criar todos os seus mundos dentro do seu computador. Na nitroDESIGN, por exemplo, 
usamos com muita frequência desenhos feitos a tinta-da-china que são depois totalmente 
pintados ou aos quais são adicionados efeitos especiais, no computador.  
 



 
 
"A Ameaça Gurgle" (iCartoon pela nitroDESIGN) 
Este simples desenho a tinta-da-china foi tranformado em algo bastante mais dramático com 
pintura feita em software gráfico e a aplicação de uma digitalização de um quadro de Ingres. No 
segundo quadrado, a passagem das letras desenhadas à mão para branco mostrou-se bastante 
mais simples do que teria sido de fazer "à mão".  
   
Assim, eu diria que a ilustração, sendo algo difícil de definir e restringir a uma única actividade 
humana, acaba de ter o seu leque de opções ainda mais aberto. Quem desenha tem muito a 
perder se não tomar rapidamente contacto com um computador e o adequado software gráfico... 
mas quem usa um computador e respectivo software gráfico tem também muito a perder se não 
desenhar. 
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