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RESUMO: A prática do desenho digital se constitui numa relação híbrida entre o gesto 

artístico e o processamento computacional de imagens. Esta relação implica a transposição 
imediata desse gesto para a interface computacional, e, o jogo de possibilidades estéticas 
proporcionadas pelo ajuste de parâmetros das ferramentas gráficas. Esta reflexão surgiu ao 
longo da nossa pratica de desenho e consolidou-se como uma tentativa de pensar as 
formas de desenhar usados mesas digitalizadoras. Entre as perguntas que motivam esta 
análise podemos destacar: É possível indicar uma justaposição de paradigmas pré-
fotográfico e pós-fotográfico da imagem para pensar um novo estatuto para os desenhos 
digitais? Quais são suas características mais relevantes? É possível detectar algumas 
ferramentas e ações que transformam de maneira decisiva a prática do desenho?  
 
Palavras-chave: desenho digital, hibridismo, arte computacional 
 
 

SOMMAIRE : La pratique des dessins numériques constitue une relation hybride entre le 

geste artistique et le traitement informatique d'images. Cette relation implique la trasposition 
et le calcul du geste de la main directement sur une interface numérique. Cette réflexion est 
une tentative de penser les méthodes utilisées à la réalisation des dessins numériques. 
Parmi les questions qui la motivent nous pouvons citer: Est-il possible d'indiquer une 
juxtaposition entre les paradigmes pré-photographique et post-photographique de l'image 
pour penser un nouveau statut des dessins numériques? Quelles sont leurs caractéristiques 
fundamentales? Quels sont les outils et les actions qui transforment de manière décisive la 
pratique du dessin numérique?  
 

Mots-clés: dessin numérique, hybrid, art numérique  

 
 
 
Introdução 

O presente artigo relata a experiência de uma pesquisa prática em desenho que 

investiga as convergências e as divergências entre o desenho tradicional e o 

desenho realizado por meios computacionais, chamado também desenho digital. 

Partimos da compreensão clássica do desenho como expressão direta da 

capacidade humana de conceber imagens, de organizar visualmente ideias e de 

construir narrativas e representações gráficas. O principal objetivo de nossa reflexão 

é apontar algumas mudanças que caracterizam o desenho realizado por meio de 

ferramentas computacionais como prática artística. Entre todas as possibilidades de 
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criação de imagens por meio do computador focamos os desenhos realizados em 

mesas digitalizadoras (ainda conhecidas como tablets gráficas). O ato de desenhar 

diretamente em uma interface computacional permite uma série de ações que 

inauguram novas formas de gestualidade. Nós as chamaremos de desdobramentos 

do gesto. Essas ações são diretamente ligadas às possibilidades oferecidas pelos 

programas gráficos, e, mais precisamente pela maleabilidade das ferramentas de 

desenho. Enquanto o uso da mesa digitalizadora permite a captura do gesto e sua 

reconstituição diretamente na tela computacional, o ajuste dos parâmetros das 

ferramentas abre um campo extremamente amplo e variado de possibilidades 

expressivas. 

Do ponto de vista conceitual, esta reflexão se constitui em torno de três problemas: 

primeiramente, será investigado o estatuto do desenho digital enquanto imagem; em 

seguida propomos uma abordagem dos desenhos digitais a partir da noção de 

híbrido; por fim, será feito um mapeamento de algumas ferramentas específicas e 

das ações frequentemente executadas durante a prática de desenho. Este 

mapeamento servirá para esboçar uma análise das mudanças nas práticas de 

desenhar propiciadas pelo uso de mesas digitais.  

1. O desenho digital enquanto imagem 

Para começar uma reflexão sobre o desenho digital trataremos inicialmente de seu 

estatuto enquanto imagem. Segundo Lucia Santaella e Winfried Nöth (2001)¹ 

existem três paradigmas referentes ao processo evolutivo da produção de imagens. 

Cada paradigma implica um método de concepção da imagem, sendo este 

determinante do ponto de vista ontológico; neste sentido, o método de criação da 

imagem define suas características principais. Os três paradigmas estipulados por 

Santaella e Nöth são: pré-fotográfico, fotográfico e pós-fotográfico. Nesta reflexão, 

adotaremos os termos imagem pré-fotográfica, fotográfica e pós-fotográfica como 

correspondentes aos três paradigmas.  

A classificação de todos os tipos de imagens artísticas a partir de apenas três 

paradigmas pode ser visto como uma abordagem extremamente reducionista. Por 

outro lado, ela se mostra como uma ferramenta bastante didática e concreta para 
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pensar a natureza de cada imagem, e, este é um dos objetivos desta reflexão. 

Retomaremos resumidamente as especificidades dos três paradigmas segundo seus 

tipos de imagens.  

A imagem pré-fotográfica se caracteriza pelo processo de produção artesanal, que 

depende de suportes e ferramentas usadas de forma manual. O resultado deste 

processo é uma imagem única e original, que carrega a energia física e espiritual de 

seu criador, ou como ressalta ainda Santaella, usando como exemplo a pintura: “Na 

visibilidade da pincelada, é o gesto que a gerou que fica visível como marca de seu 

agente” (Ibidem, p.164).² 

Em oposição radical a esta gestualidade, a imagem fotográfica é um registro 

realizado pela captação da luz gravada num dispositivo óptico. Trata-se, portanto, de 

uma imagem produzida pelos processos automáticos de um olho mecânico (a 

câmera), e registrada num suporte fotossensível ou eletromagnético. O que 

caracteriza esta imagem é o fato que ela “é sempre um duplo, emanação direta e 

física do objeto, seu traço, fragmento, e vestígio do real, sua marca e prova” 

(Santaella; Nöth,Ibidem, p. 165)³.  

O terceiro tipo de imagem é a imagem pós-fotográfica, ou ainda a imagem de 

síntese. Esta revela-se como um contraponto da imagem fotográfica e da imagem 

pré-fotográfica – ela não carrega nem os traços da energia física de seu criador, 

nem um marco da realidade. A imagem pós-fotográfica é proveniente do universo 

computacional, e, portanto, é fruto de cálculos matemáticos, executados por um 

programa gráfico ou por uma linguagem computacional. Como explica Phillipe 

Quéau, “graças à sua natureza numérica e simbólica (no sentido matemático do 

termo)”, esta imagem “torna possível todos os tipos de mediação entre linguagens 

formais e representações sensíveis”. (Quéau, 1993, p.91).4  

Na análise da Santaella e Nöth, os três tipos de imagens são apresentados de 

maneira cronológica, dando uma visibilidade à evolução de seus meios de criação. 

Os autores alertam sobre a contaminação entre os tipos de imagem, assim como 

sobre a passagem de um tipo de imagem para outro de forma gradativa, e a mistura 

de suas características. Os exemplos apontados fazem referência a diversas 
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questões pictóricas encontradas na fotografia, como também a alguns princípios 

fotográficos retomados nos programas computacionais. Em outras palavras, a 

mistura e a contaminação entre os diferentes tipos de imagem apresentados pelos 

autores acontecem nestes exemplos dentro da lógica de sua sucessão no tempo, ou 

seja, segundo uma linha cronológica, traçada pela evolução tecnológica dos meios 

de criação da imagem. 

Nesta reflexão, queremos chamar a atenção para as possíveis fusões entre a 

imagem pré-fotográfica e pós-fotográfica, ou melhor, para a transposição de 

características da imagem pré-fotográfica para a imagem de síntese. Pode ser 

observado, que nos desenhos digitais executados em mesas digitalizadoras, a 

gestualidade do traço manual é realizada gerando diretamente uma imagem de 

síntese. Esta última origina-se, portanto, não apenas do programa computacional, 

mas também de um corpo físico externo (este do artista). Neste sentido, a realização 

do gesto manual e seu registro direto e imediato na interface computacional 

inaugura uma forma de geração da imagem computacional, que se distingue pela 

presença da gestualidade típica das imagens concebidas manualmente.  

É claro, que esta gestualidade é marcada pela fluidez da caneta óptica e pelas 

definições técnicas da mesa digitalizadora (sensibilidade, resolução, etc.), e implica 

um método de desenho que não pode ser considerado idêntico aos métodos dos 

suportes tradicionais. No entanto, a possibilidade de gerar uma imagem de síntese 

diretamente pelo gesto manual coloca a questão do estatuto desta imagem. Os 

desenhos digitais reúnem características das imagens pré-fotográficas e pós-

fotográficas, estabelecendo assim uma forte ligação entre as duas. Concebidos 

entre o cálculo e o gesto, esses desenhos preservam a gestualidade da imagem pré-

fotográfica sugerindo uma forma mais intuitiva de criação de imagens de síntese. O 

resultado deste processo é a justaposição dos paradigmas pré-fotografico e pos-

fotográfico, que releva uma imagem de ordem diferente. Suas características mais 

relevantes devem ser mapeadas na intersecção dos dois paradigmas. Propomos 

abordar esta justaposição a partir da noção de híbrido, que nos parece própria para 

considerar um estatuto distinto para o desenho digital enquanto imagem artística.  

2. Princípios híbridos do desenho digital  
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Derivada da biologia, a noção de híbrido indica o cruzamento de elementos de 

naturezas diferentes, que resulta no surgimento de novas espécies, mais resistentes 

e fecundas. Nos discursos científicos atuais, a noção de híbrido aparece 

frequentemente no campo da biólogia molecular, nas pesquisas genéticas ou 

agrícolas, entre outros, e, é usada para descrever processos de transformação, 

onde a tecnologia exerce uma função essencial (MOLINET, 2006).5 

No campo da arte, este termo conta com inúmeras aplicações, e é frequentemente 

ligado às práticas artísticas que fazem uso do computador. Uma investigação sobre 

as possíveis formas de hibridismo no campo da arte realizada por meios 

computacionais é feita por Edmond Couchot e Norbert Hillaire no livro L'art 

numérique (2005).6  

Os autores destacam dois níveis de hibridação. O primeiro refere-se à reconstituição 

computacional de todos os tipos de ferramentas artísticas – das ferramentas de 

pintura e de desenho às ferramentas de modelagem de objetos tridimensionais e de 

construção de imagens em movimento. Trata-se de um hibridismo proveniente da 

simulação de ferramentas de desenho e pintura nos programas computacionais, que 

leva ao uso simultâneo de diversos tipos de linguagens artísticas. Assim, o desenho, 

a pintura, a fotografia, o vídeo e a escultura coexistentes nos pacotes gráficos 

tornam possível um hibridismo de linguagens artísticas inédito.  

O segundo tipo de hibridismo diz respeito à relação artista – obra – público. Este 

triângulo clássico de relações, no caso das imagens e das obras interativas, 

encontra-se profundamente modificado, tendo em vista que o público adquire um 

lugar importante na constituição da obra. A obra interativa se constitui enquanto tal 

somente na medida em que público explora suas potencialidades predefinidas pelo 

artista, ou seja, numa relação que integra de forma híbrida a intenção do artista, a 

estrutura da obra, e a interação do público. Estas relações híbridas são constituintes 

da obra interativa, e, elas operam a passagem da obra de um plano técnico a um 

plano estético (Couchot; Hillaire, Ibidem, p.115)7. Compreendemos, portanto que a 

concepção de imagens e de propostas artísticas por meios computacionais implica a 

noção de híbrido em diversos níveis.  
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 Nesta reflexão, restringiremos o uso da noção de híbrido no campo do desenho 

digital levando em consideração a nossa prática artística. Desta forma, 

consideramos que a aplicação mais significativa da noção de híbrido refere-se aos 

processos de criação. Não se trata de uma abordagem ou leitura simbólica do objeto 

artístico, mas da descrição dos procedimentos implicados na sua concepção. A 

noção de híbrido é pensada a partir da ideia de Emmanuel Molinet, segundo o qual o 

híbrido corresponde “à formação do objeto artístico por uma ação que se qualifica 

pela multiplicidade de seus elementos, e cujo resultado é uma nova categoria de 

formas” (2006, p.2).8  

No caso especifico da nossa pratica, trata-se de uma nova categoria de formas, que 

provém do hibridismo produzido pela justaposição de características derivadas das 

imagens manuais e as de síntese. Todavia, na concepção de um desenho digital as 

ações executadas manualmente são redefinidas em função das ferramentas 

utilizadas. Grande parte das ferramentas utilizadas para criação de desenhos digitais 

são simulações computacionais de ferramentas tradicionais de desenho e de 

pintura. Uma vez reconstituídas computacionalmente, essas ferramentas contam 

com inúmeras possibilidades de ajuste e de redefinição de seus parâmetros. Assim, 

a simulação computacional de ferramentas, nos programas gráficos abre um amplo 

leque de possibilidades expressivas. No caso dos desenhos apresentados aqui, 

temos experimentado pincéis de diferentes formatos, e suas variedades na 

construção de diversas texturas. Do ponto de vista formal, procuramos explorar 

amplamente as ferramentas de pintura e de desenho. Um dos objetivos principais foi 

trabalhar a plasticidade de cada imagem, obtida pelo uso de diversos de pincéis e 

texturas (ver figura 1 e 2).  

A variedade das possibilidades expressivas é um aspecto fundamental, que deve ser 

levado em conta no estudo do desenho digital. É importante também notar, que as 

ferramentas de desenho e de pintura, disponíveis nos programas gráficos, tornam 

possível a transposição da gestualidade e da presença da mão no desenho digital. 

Descreveremos em seguida as ferramentas utilizadas, assim como as possibilidades 

exploradas na constituição de nossos desenhos.  
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Figura1: Vestígios I, Winnie Gomes, desenho digital, 2014. 

 

3. Aberturas do processo de desenhar: métodos e princípios 

Quando pensamos nas aberturas do processo de desenhar, trazidas pelo uso das 

mesas digitalizadoras nos parece necessário esboçar as principais etapas de 

construção de um desenho. Contudo, realizar um mapeamento das ações artísticas 

frequentemente executadas durante a prática de desenho, e uma classificação das 

ferramentas usadas, seria indispensável para detectar e compreender essas etapas. 

É importante esclarecer que trabalhamos no programa Abode PhotoShop e que as 

descrições a seguir fazer referencia exclusivamente ao uso deste programa. 
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Figura 2: Vestígios II, Winnie Gomes, desenho digital, 2014. 

Em Inside Photoshop (2011)9, Lev Manovich analisa a relação das principais 

ferramentas no contexto dos softwares gráficos atuais. Manovich sugere dois 

esquemas gerais para classificar as ferramentas, e no sentido mais preciso, seus 

respectivos comandos. O autor utiliza as denominações “media specific” e 

“independent media” como classificatórios no contexto dos programas gráficos. (Ele 

esclarece que a palavra mídia, neste caso significa “tipo de dados”.) (Ibidem, 2011) 

O termo “media specific” faz referência às ferramentas que podem ser aplicadas 

somente para arquivos de um tipo específico. Este é o caso dos filtros do programa 

Adobe Photoshop, cujo uso fica restrito para as imagens mapas de bits, mas não 

teriam nenhuma aplicabilidade para objetos modelados em três dimensões, por 

exemplo. Inversamente, um comando de interpolação de objetos tridimensionais 

animados não poderia ser aplicado em imagens bidimensionais. Em outras palavras, 

as ferramentas definidas como “media specific” podem ser usadas apenas em um 

determinado tipo de dados, ou um tipo particular de conteúdo de mídia.  

Por sua vez, a categoria “independent midia” inclui as ferramentas que executam 

comandos fundamentais em todos os tipos de programas, independentemente do 



 

738 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

tipo de dados ou de extensão do arquivo. Comandos como selecionar, copiar, colar, 

recortar e/ou duplicar, por exemplo, podem ser aplicados sobre a maioria dos dados 

que conhecemos, sejam eles dados de texto, imagens, sons, ou outros.  

As ideias de Lev Manovich podem servir de diretrizes para pensar as ferramentas 

utilizadas na nossa pratica de desenho, e suas especificidades. Temos que 

reconhecer que na prática do desenho digital, em muitos momentos lidamos com 

algumas noções e conceitos próprios do desenho tradicional: partimos sempre de 

uma área de desenho delimitada que corresponde ao formato da folha ou da tela, 

usamos sempre uma ferramenta que simula o lápis ou o pincel, recorremos à paleta 

de cores, que mesmo preexistente no programa, redefine-se em função das nossas 

escolhas. O nosso interesse neste artigo também é de compreender até que ponto 

preservamos nossos hábitos de desenhistas no sentido clássico da palavra, e, a 

partir de que momento e/ou a partir de que ação esses hábitos são influenciados 

pelas ferramentas computacionais. É preciso esclarecer que cada ação implica o 

uso de uma ferramenta precisa, cujas propriedades devem ser levadas em 

consideração. Essas propriedades serão consideradas em função de nossa 

experiência artística. 

Para facilitar o nosso raciocínio dividimos a ações artísticas em dois grupos: o 

primeiro grupo diz respeito às ações que definem a estrutura do desenho, ou seja, a 

composição como um todo; enquanto o segundo grupo refere-se às ações 

praticadas na concepção formal do desenho, ou seja, à criação dos elementos 

visuais que o compõem (traços, formas, texturas, etc.). Nesta segunda parte 

descreveremos particularidades das ferramentas oferecidas pelos programas 

computacionais.  

Composição do desenho digital 

A composição é o primeiro fundamento da criação de qualquer imagem. No caso do 

desenho digital, a composição (ou a organização dos elementos constituintes do 

desenho) pode ser tratada de diversas formas, pois dispomos de uma série de 

ferramentas que permitem fragmentar e decompor a imagem.  
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Antes de relacionar as ferramentas em questão, consideraremos primeiramente, os 

conceitos decompor e fragmentar. Estes não são vistos como sinônimos, pois na 

nossa pratica possuem significados distintos. Decompor indica a separação das 

estruturas elementares na composição, ou seja, a possibilidade de tratar 

isoladamente parte da composição, mas preservando sua totalidade em termos de 

formato. O principal recurso na decomposição de um desenho digital são as 

camadas. Elas permitem criar um desenho em diferentes níveis, de modo que cada 

parte do desenho atua como um elemento independente, e ao mesmo tempo 

integrado visualmente na composição.  

As camadas permitem diversas formas de manipulação dos elementos dentro de 

uma composição, além de oferecerem várias opções como os modos de mesclagem 

entre si, os efeitos cromáticos e os ajustes de cor, de contraste e de transparência. 

O simples gesto de reordenar as camadas abre inúmeras possibilidades de 

reconfigurar a composição existente, sem fazer nenhuma alteração no nível de seus 

elementos visuais. Este é um dos recursos que altera substancialmente não 

somente a prática do desenho, mas como afirma ainda Manovich, a forma de pensar 

a imagem (Ibidem, 2011).  

O conceito de fragmentar, por sua vez, traz possibilidades de explorar o desenho de 

forma mais radical. Nossa atenção é focada no detalhe – se o ato de decompor 

envolve a totalidade da composição, fragmentar refere-se ao recorte de uma parte 

desta composição. Todas as ferramentas de seleção podem ser usadas na 

fragmentação de uma composição, mas a mais apropriada e finalizadora do 

processo é a ferramenta crop (ou ferramenta de recorte). Por meio dela, eliminando 

as áreas de sobra, o fragmento recortado do desenho é transformado num nova 

composição.  

O ato de fragmentar pode ser compreendido, portanto, como a ação de retirar uma 

parte do desenho, para torná-lo uma composição independente. O resultado da 

fragmentação é a modificação dos elementos visuais em termos de tamanho e de 

proporção, e a desintegração da composição original (ver figura 3 e 4).  
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As ações de fragmentar e de decompor oferecem uma forma de pensar a 

composição muito mais aberta e maleável, do que no caso do desenho realizado por 

meio de materiais tradicionais, onde essas ações podem ser comparadas com as 

técnicas de colagem e de recorte.  

 

Figura 3: Sem título, Nikoleta Kerinska, desenho digital, 2013. 

Possibilidades expressivas das ferramentas de desenho digital 

No nosso entendimento, um leque de possibilidades expressivas extremamente rico 

é constituído pelas ferramentas de desenho e de pintura. Concebidos de forma 

muito semelhante para todos os programas de edição e de criação de imagens 

bidimensionais, estas ferramentas procuram simular a totalidade dos instrumentos 

de desenho e de pintura estabelecidos no campo da arte até hoje. Em outras 

palavras, um programa gráfico dispõe normalmente de diversos tipos de pincéis e 

lápis, cujas propriedades permitem o uso de formas de desenhar muito variadas (por 

exemplo, da textura do carvão até o líquido do nanquim ou da aquarela). 
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     Figura 4: Sem título - fragmentos, Nikoleta Kerinska, desenho digital, 2013. 

Entre as ferramentas usadas com mais frequência podemos destacar os pincéis, o 

lápis, a caneta e a borracha. Em sua essência elas assemelham-se com as 

ferramentas e técnicas tradicionais ao mesmo tempo em que permitem moldar o 

gesto artístico, conferindo-lhe maior maleabilidade. Com estas ferramentas é 

possível obter uma gama de combinações quase inesgotável, uma vez que cada 

uma delas possui diversas propriedades a serem ajustadas segundo as preferências 

do artista. Cada ferramenta dispõe de três parâmetros básicos: tamanho da ponta de 

desenho, dureza da pincelada e tipo da ponta de desenho. Em seguida, podem ser 

redefinidos seu modo de pintura, opacidade e intensidade de fluxo. O modo de 

pintura oferece diversas formas de luminosidade, que interagem com as partes da 

imagem existentes. Enquanto isso, a opacidade e a intensidade permitem um 

controle da suavidade e da transparência das pinceladas. Manipulando estes 

componentes, é possível propiciar uma variabilidade imensa de registros e efeitos 

gráficos. 

Além de usar os recursos oferecidos pelo programa, existe a possibilidade de criar 

ferramentas de pintura e padrões de textura inéditos. Estas ferramentas são 
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conhecidos sob o termos “personalizadas”. Chamaremos a atenção para esta 

possibilidade, pois a nosso ver, ela traz um desdobramento na prática criativa. O 

processo de criação neste caso passa pela criação da própria ferramenta de 

desenho e/ou de pintura, redirecionando assim a prática do desenho.  

Os métodos de criação de ferramentas personalizadas podem constituir por si só um 

assunto de estudo. É impossível descrever as possibilidades de criação dessas 

ferramentas no presente artigo – elas necessitam uma abordagem mais detalhada, e 

direcionada em função de objetivos plásticos predefinidos. Caso contrário, corre-se o 

risco de não passar da simples descrição dos métodos de ajuste das ferramentas. 

Por este motivo, destacaremos apenas a importância da possibilidade de criação de 

ferramentas personalizadas. Durante a criação de nossos desenhos, vários pincéis 

foram criados, sempre com o objetivo de experimentar novas linguagens gráficas, 

provenientes das peculiaridades inauguradas pelo uso de mesas digitalizadoras. 

Conclusão  

Este artigo é apenas um esboço de algumas ideias (às vezes pouco desenvolvidas, 

e, até mesmo num primeiro olhar, desconexas) que surgiram durante a nossa 

experiência de desenhar em suportes digitais. Procuramos mostrar como o desenho 

digital integra os paradigmas pré-fotográfico e pós-fotográfico para constituir uma 

imagem de ordem inédita. Tentamos descrever a justaposição das características 

fundamentais das imagens feitas manualmente e das imagens computacionais, 

destacando os processos de criação dos desenhos digitais. Por fim, propormos uma 

reflexão bastante resumida em torno das ações indispensáveis na criação de um 

desenho digital e das ferramentas mais usadas.  

Estamos conscientes da impossibilidade de esgotar o assunto sobre as praticas de 

desenho em interfaces computacionais num trabalho tão sucinto. Não obstante, 

destacamos que no nosso entendimento os suportes computacionais transformam 

de maneira decisiva a prática do desenho, e de maneira geral o processo artístico da 

criação de imagens.  

Afirmamos que o desenho digital não é somente uma imagem oriunda de processos 

híbridos, que colocam em cooperação o agente humano e a máquina. Ele 
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materializa o conceito de híbrido de maneira autêntica e definitiva. Antagônico ao 

puro, o híbrido encarna a ideia de um conjunto diversificado e complexo, 

caracterizando assim, numa perspectiva mais ampla, não somente certas práticas 

artísticas, mas também o espírito de nossa época.  

 

NOTAS 
 
1 NÖTH, W.; SANTAELLA,L.,Imagem: congnição, semiótica e mídia. São Paulo:Editora Iluminuras, 2001. p.157-

186. 
2 Ibidem, p. 164. 
3 Ibidem, p. 165. 
4 Quéau, p.91 “O Tempo do Virtual” in. A. Parente, Imagem Máquina. São Paulo: Editora 34, 1993, p. 91. 
5 Emmanuel Molinet. “L´hybridation: um processus décisif dans le champ de arts plastiques”, 2006, p.2. 
6 E. Couchot et N. Hillaire, op.cit., p.108-115. 2005. 
7 Ibidem, p. 115. 
8 Ibidem, p.2. 
9 MANOVICH, L. Inside Photoshop. 2011.  
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