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DA MESA DE DESENHO AO PHOTOSHOP: A DIGITALIZAÇÃO DO1 

PROCESSO DE EDIÇÃO DE IMAGENS 

 

Raquel Paixão Rebouças2 

 

RESUMO: O processo de evolução na área da fotografia ocorreu tanto nos equipamentos 

fotográficos quanto no tratamento das imagens produzidas. A digitalização deste método se 

deu a partir da incorporação dos processos manuais ao meio digital. Este artigo de revisão 

tem como objetivo a reflexão acerca da evolução tecnológica presente no processo de 

edição de imagens e ainda, as modificações ocorridas neste processo, desde a criação do 

software Photoshop até a progressão da sua interface. Para isso, uma breve análise será 

realizada com o intuito de fazer uma comparação entre o painel de ferramentas do 

Photoshop 1.0 e do Photoshop CC, possibilitando assim, a percepção dos novos comandos 

que foram inseridos no software com o decorrer dos anos. 

PALAVRAS-CHAVE: Fotografia; Evolução tecnológica; Edição de imagens; Software; 

Photoshop. 

 

FROM DRAWING TABLE TO PHOTOSHOP: THE SCANNING OF THE IMAGE 

EDITING PROCESS 

 

ABSTRACT: The process of evolution in the area of photography occurred both in 

photographic equipment and in the treatment of the images produced. The digitization of 

this method came from the incorporation of the manual processes to the digital medium. 

This review article aims to reflect on the technological evolution present in the image 

editing process and also the modifications that have occurred in this process since the 

creation of Photoshop software until the progression of its interface. To do this, a brief 

analysis will be performed to compare the tools panel of Photoshop 1.0 and Photoshop CC, 

allowing the perception of the new commands that have been inserted in the software over 

the years. 

 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT 3 – Comunicação digital e interações comunicativas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A evolução no campo da fotografia teve início com o surgimento do primeiro 

equipamento fotográfico disponibilizado no mercado. A transição do método analógico 

para o digital abarcou tanto o processo de produção da fotografia quanto a edição das 

imagens produzidas. Neste contexto, o tratamento manual da fotografia foi incorporado ao 

meio digital e o computador, a partir de então, configura-se como a nova plataforma 

utilizada. Contudo, para que a viabilização desse processo ocorresse, a criação do software 

de edição de imagens fez-se necessária.  

 No final da década de 80, com o desenvolvimento dos primeiros códigos de 

computador voltados para o tratamento digital de imagens, foi possível a criação do 

software intitulado Photoshop. A partir de então, paulatinamente a interface deste 

dispositivo ganhou novos comandos que permitiram a execução de tarefas que, 

manualmente não podiam ser realizadas. Desta maneira, o processo de edição ganhou 

novos contornos que possibilitaram a ampliação do seu uso com a adesão de um novo 

público. Conforme salientam Penha e Porto Filho (2011): 

 

Até seu surgimento, a edição digital de imagens era restrita a sistemas 

dedicados, sendo um negócio extremamente caro. Com os avanços 

obtidos a cada nova versão do software, a edição de imagens começou a 

ter seu custo reduzido, iniciando um processo de popularização que vemos 

até os dias atuais, onde qualquer usuário pode editar suas fotografias sem 

sair de casa. (PENHA e PORTO FILHO, 2011, p. 03). 

 

 Diante deste contexto, o presente artigo tem como proposta a reflexão acerca da 

inovação tecnológica presente no processo de edição de imagens e as modificações 

ocorridas neste processo desde a criação do software até a evolução da sua interface. 
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Acredita-se que essas transformações possibilitaram a simplificação das tarefas realizadas e 

consequentemente a adesão de novos usuários. Tomaremos, então, como objeto de análise 

o software Photoshop. Deste modo, aborda-se, inicialmente, o surgimento da fotografia e a 

transição do ato de fotografar do modo analógico para o digital. Em seguida, reflete-se 

acerca da evolução do processo de edição de imagem a partir da criação do Photoshop e da 

substituição das ferramentas físicas pelas digitais. Por fim, será discutida a questão do 

código como elemento constituidor do software. Concomitantemente, uma breve análise 

será realizada na intenção de comparar o painel de ferramentas do Photoshop 1.0 e do 

Photoshop CC, possibilitando a percepção dos novos comandos que foram inseridos na 

interface do software. 

 

2 A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NO CAMPO DA FOTOGRAFIA 

 

 O aperfeiçoamento da câmera escura, constituição base dos equipamentos 

fotográficos, teve sua trajetória na época da Renascença, no século XVI. Partindo dos 

estudos de Leonardo da Vinci (1452-1519), passando pelas observações de Della Porta 

(1541-1615), das descobertas do químico Karl Scheele em 1777, e da experiência de 

Thomas Wedgwood em 1802, diversas foram as tentativas de utilizar a câmera escura para 

gravar imagens em uma superfície, porém, todas fracassaram (OLIVEIRA e VICENTINI, 

2009). 

 A evolução do processo fotográfico surgiu das contribuições de Joseph Nicéphore 

Niépce (1765-1833) e Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), que, enquanto 

trabalharam em sociedade, buscaram aperfeiçoar a técnica de fixação da imagem (pela 

utilização de princípios ópticos e químicos), intitulada de Heliografia. Inicialmente 

desenvolvida por Niépce, tal técnica demandava longas horas de exposição na tentativa de 

fixar a imagem e precisava de aprimoramentos em relação à nitidez. Com o falecimento do 

seu sócio, em 1833, Daguerre prosseguiu com seus estudos em busca de um resultado mais 

satisfatório. Para Amar (2001): 
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Está, portanto, bem estabelecido que Daguerre aperfeiçoou 

consideravelmente o processo de Niépce: rapidez de execução (em 1837, 

passamos de várias dezenas de horas de exposição a uma hora e mesmo a 

quinze minutos) e melhoria da qualidade da imagem, graças a melhores 

ópticas. Morto Niépce, Daguerre assina, em 1835, um novo contrato com 

seu filho Isidore3. Nele figuram os dois processos, minimizando o nome 

deNiépce, ao passo que o de Daguerre é o único ligado à invenção 

pomposamente designada como daguerreótipo4. (AMAR, 2001, p. 20). 

 

Com o reconhecimento da criação de Daguerre, o governo francês negociou os 

direitos do uso de sua invenção, concedendo-lhe em troca uma pensão vitalícia. Em 19 de 

agosto de 1839, a Academia de Ciências de Paris, anunciou que o daguerreótipo poderia ser 

adquirido pela população. Na concepção de Caldeira e Cavalcanti (2012): 

 

[...] a técnica daguerreótipa possibilitou uma maior acessibilidade e uma 

considerável velocidade na confecção dos “retratos” do dia a dia das 

pessoas. A fotografia permitiu o nascimento de um novo fetiche entre os 

sujeitos: o de registrar e preservar memórias individuais e desejos 

pessoais convertidos em imagens “reais” e fiéis a verdade tão buscada 

pelos princípios civilizatórios da época e pelo imaginário evolucionista e 

positivista que definiu a segunda metade do século XIX. (CALDEIRA e 

CAVALCANTI, 2012, p. 216). 

 

A palavra fotografia surgiu em 1839, quando o inglês William Henry Fox Talbot 

(1800 - 1877) conseguiu desenvolver a técnica denominada Calotipia. Contudo, o 

pesquisador registra a patente de sua invenção apenas em 1841. Segundo Amar (2001, p. 

23), “historicamente, é evidente que Talbot inventou o que será a fotografia moderna: o 

negativo-positivo, que aliás designa desta maneira, a revelação de imagem latente e a 

possibilidade de reproduzir as imagens”. 

A transição da fotografia analógica para a digital ocorreu de forma lenta. Na 

verdade, essa evolução demorou mais de um século. O método analógico foi utilizado por 

                                                           
3 Isidore, com quem Daguerre assinou contrato em 1835, era filho de Niépce. 

4 Primeiro equipamento fotográfico disponibilizado no mercado. 
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longos anos e popularizou o ato fotográfico em todo o mundo. Na comunicação, o 

fotojornalismo lançou nomes que se tornaram referência mundial. Entre eles estão, Cartier-

Bresson, Robert Capa, Sebastião Salgado, José Medeiros e que, até hoje, compõem o time 

dos profissionais que contribuíram para a construção da história da fotografia (OLIVEIRA 

e VICENTINI, 2009). 

A década de 1980 foi cenário de inúmeras inovações tecnológicas, em diversos 

setores. Telefones celulares, aparelhos de som portáteis, videocassetes, computadores e 

videogames começaram a fazer parte do cotidiano das pessoas, modificando o panorama 

social daquela época. Foi nesse ambiente propício às novas invenções que surgiu a 

fotografia digital. A possibilidade de substituição do filme e do processo de revelação de 

negativos por equipamentos mais ágeis, com grande capacidade de armazenamento e de 

reprodução das imagens, marcou o início de uma nova fase na história da fotografia. A 

contínua evolução dos aparatos tecnológicos proporcionou mudanças definitivas na 

sociedade e no campo da comunicação. No jornalismo, a facilidade de armazenamento e 

transmissão das imagens por satélite, logo após a sua captura, provocou uma revolução nas 

produções jornalísticas (OLIVEIRA e VICENTINI, 2009). A criação dos computadores, a 

introdução da informática no cotidiano humano, o surgimento da internet, a possibilidade 

de conexão entre máquinas em tempo real e a evolução dos aparelhos celulares resultaram 

na criação de uma enorme rede onde tudo é compartilhado. Pretto (1999), afirma que:  

 

Novos atores entram em cena. Fala-se, então, em descentralização dos 

sistemas, em redes interativas, em conexões em tempo real. A enorme 

diminuição dos custos dos equipamentos eletrônicos foi impulsionando a 

área, com importantes reflexos em toda a sociedade. Simultaneamente 

desenvolvem-se os equipamentos de conexões (comutadores, hubs, fibras, 

modens), assim como a indústria do software desenvolve-se de forma 

acelerada, com especial ênfase no desenvolvimento de programas para 

serem usados nas redes. (PRETTO, 1999, p. 76). 

 

Com a transformação dos equipamentos fotográficos e a crescente utilização de 

computadores fez-se necessário que os métodos de edição de imagens acompanhassem essa 

evolução. Deste modo, o tratamento fotográfico manual foi substituído pelo tratamento 
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realizado em plataforma digital. No final da década de 1980, surge, então, o software 

intitulado Photoshop, que contribuiu para a evolução da edição de imagens.  

3 PHOTOSHOP: O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE EDIÇÃO DE 

IMAGENS 

 

Distribuído mundialmente e traduzido em mais de 20 idiomas, o Photoshop foi 

criado pelos irmãos Thomas e John Knoll e teve sua primeira edição comercializada em 

fevereiro de 1990. A versão 1.0 possuía ferramentas que possibilitavam a leitura de 

imagens em diversos formatos, além de ajustes na tonalidade, saturação e balanço das 

cores. Quase 30 anos após o seu lançamento, este software permite que seus usuários 

trabalhem tanto no computador como em dispositivos móveis. Hoje, além de construir e 

aperfeiçoar imagens, é possível criar designs para web e aplicativos para dispositivos 

móveis, ilustrações em 3D, entre outros recursos. 

Raymond Wardell (1946), em Short cuts to photo-retouching for commercial use, 

detalha as etapas do retoque fotográfico antes do surgimento do Photoshop. Nesta obra, são 

apresentados o passo a passo do processo e os equipamentos necessários para tal. Wardell 

trabalhava com imagens em preto e branco e, para retocá-las, utilizava uma série de 

materiais: mesa de desenho com lupa afixada, pasta de biblioteca5, gelatina em folha ou em 

cápsulas, tintas na cor cinza com as tonalidades números 0, 1, 2, 3, 4 e 5, rolo de borracha, 

paletas de porcelana para armazenar as tintas, pincéis de diversos tamanhos, régua, tinta 

aquarela branca, tinta para retoque acastanhado, algodão absorvente, entre outros. O 

retoque era feito de maneira completamente manual e os pincéis e outros equipamentos 

eram utilizados para aplicar pigmentos, corrigir distorções encontradas na imagem, além de 

alterar fundo, inserir figura e recortar uma foto. Todos esses procedimentos exigiam 

atenção aos detalhes e mãos firmes. Para o autor, o editor devia estar sempre atento ao 

tempo despendido em cada trabalho, visto que o retoque de uma foto podia demandar de 10 

minutos a 10 dias até a sua finalização. Deste modo, o profissional precisava levar em conta 

                                                           
5 Adesivo feito de água e farinha ou amido. 
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o fator tempo, ao estipular o valor de seu trabalho (WARDELL, 1946). Sobre o retoque 

fotográfico manual, Machado (2013) destaca: 

O retoque podia ser feito nas duas etapas de revelação, tanto no filme, 

quanto no papel. Todavia, era mais comum que fosse feito durante a 

chamada etapa de afinação, porque era na imagem revelada, na emulsão 

fotográfica pronta sobre o papel, que se fazia o chamado “foto 

acabamento”, era também, o momento de se corrigir as imperfeições do 

retratado. Era, sobretudo, o momento de acentuar a sedução do retrato, 

acrescentando-lhe um verdadeiro “tratamento estético” no sentido de 

embelezar determinados atributos que poderiam melhorar o aspecto do 

“modelo” entre eles, ressaltar os olhos, delinear a boca, clarear a pele, 

suavizar rugas, olheiras e retirar manchas. (MACHADO, 2013, p. 25-26). 

 

 O retoque manual, se comparado ao retoque digital, realizado desde a primeira 

versão do Photoshop, possui semelhanças. No software, as ferramentas básicas receberam 

os mesmos nomes dos equipamentos utilizados no processo manual. Hoje, o programa 

permite a manipulação e aplicação de uma gama de cores, que também eram utilizadas nos 

retoques de fotografias coloridas e nas fotopinturas, nos séculos XIX e XX. Mas, a edição 

digital de imagens possui características que não poderiam ser executadas manualmente de 

maneira simples e rápida.  

A possibilidade de alteração da tonalidade, do contraste e da saturação de uma 

imagem em questão de segundos e a correção de distorções e de detalhes indesejáveis com 

apenas um clique no mouse são alguns dos exemplos de tarefas que foram completamente 

modificadas com o surgimento do Photoshop. Segundo Manovich (2011), ferramentas que 

não foram criadas com base em técnicas que já existiam anteriormente possuem uma 

automação distinta e superior nos processos de criação. “Por exemplo, ao invés de ter que 

criar uma grade retangular feita de milhares de linhas à mão, um usuário pode especificar a 

largura e a altura da grade e o tamanho de uma célula e o programa gerará o resultado 

desejado” (MANOVICH, 2011, p. 04, tradução nossa). Essas possibilidades, contribuíram 

para que este software se transformasse em um dos mais populares do mercado. Nesse 

aspecto, vale ressaltar as considerações de Andrade (2013): 
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É um dos mais utilizados em computadores de plataforma Windows ou 

Macintosh e ocupa esta confortável posição porque detém mais de 80% do 

mercado de edição de imagens. Quando a necessidade é a edição 

profissional de imagens, o Photoshop não é apenas líder de mercado. É 

também a única possibilidade para quem precisa de maior qualidade nas 

imagens e no seu tratamento. (ANDRADE, 2013, p. 09). 

 

Na tentativa de compreender como o software é capaz de despertar o interesse de 

um público e ocasionar a adoção do usuário, torna-se necessário contextualizar o conceito 

de software. Com o surgimento dos computadores e da internet, diversos afazeres foram 

incorporadas ao seu uso. Desde a utilização do e-mail como substituto da carta e do 

telegrama ao desuso da máquina de escrever, os softwares foram inseridos à rotina diária 

devido ao seu potencial de facilitar a execução de tarefas e a otimização de tempo. Com a 

criação e difusão dos dispositivos móveis, as aplicações e usos do software foram 

ampliados. De acordo com Berry: 

[...] o software excede a nossa capacidade de colocar limites no seu 

emaranhamento, pois na última década entrou em casa todos os dias 

através do aumento eletrônico que substituiu o mundo mecânico do século 

XX. De máquinas de lavar roupa para sistemas de aquecimento central, 

brinquedos para crianças, televisão e vídeo; O velho mundo eletro-

magnético e servo-mecânico está sendo revolucionado pela lógica 

silenciosa dos dispositivos virtuais. (BERRY, 2011, p. 04, tradução 

nossa).  

 

 Esse processo de substituição também ocorreu na edição de imagens. Quando em 

1987, Thomas Knoll desenvolveu em seu computador o primeiro código e deu início ao 

processo de criação do Photoshop, a história do procedimento digital de tratamento de 

imagens inicia a sua evolução. Berry, ao citar Mackenzie, afirma que o código “[...] 

participa fortemente nos domínios econômico, cultural, político, militar e governamental 

contemporâneos. Modula as relações dentro da vida coletiva. Ele organiza e interrompe as 

relações de poder. Ele altera as condições de percepção, mercantilização e representação.”  

(MACKENZIE, 2003, p. 3 apud BERRY, 2011, p. 9, tradução nossa). Portanto, torna-se 

oportuno observar como o código, que é a matéria prima do software, foi capaz de agir e de 

criar possibilidades de execução de novas tarefas na edição digital de imagens. 
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4 O CÓDIGO E A EVOLUÇÃO DO PHOTOSHOP 

  

 Na obra Philosophy of Software, Berry (2011) enumera diversas características 

introduzidas pelo código/software na sociedade contemporânea. Entre elas estão a 

velocidade e o volume com que os processos são executados no meio digital. A partir da 

criação dos dispositivos computacionais, surge uma “forma totalmente nova, o software 

permite a delegação de processos mentais de alta sofisticação em sistemas computacionais. 

Isso instila um maior grau de agência nos dispositivos técnicos do que poderia ter sido 

possível com sistemas mecânicos” (BERRY, 2011, p. 02, tradução nossa). Mas, para que 

um software cumpra seu papel de realizar determinadas funções, é preciso que estas sejam 

determinadas por uma escrita de código.  

 Para Berry (2011, p. 32, tradução nossa) “o código e o software são dois lados da 

mesma moeda, o código é a forma textual estática do software e o software é a forma 

operacional processual”. Deste modo, o código pode estar invisível para o usuário como 

acontece em algumas interfaces de programação de aplicações ou visivelmente expostos. 

Este último caso, aplica-se à interface do Photoshop que, permite ao utilizador escolher as 

funções que deseja realizar, acionando e controlando os comandos que nele existem.  

 Com base na categoria “antigo versus o novo”, desenvolvida por Manovich, e que 

estabelece “as relações entre técnicas de software e tecnologias de mídia pré-digital” 

(MANOVICH, 2011, p. 02, tradução nossa), será possível realizar uma breve análise da 

evolução dos códigos que compõem os painéis de ferramentas do Photoshop. Para essa 

análise, serão utilizadas a primeira versão do software intitulada Photoshop 1.0 e a última 

versão intitulada Photoshop CC. O objetivo desta análise é, a priori, constatar quais as 

ferramentas utilizadas no tratamento manual de imagens que foram incorporadas ao 

ambiente digital. Posteriormente, serão enumeradas as novas ferramentas presentes na 

versão mais recente do software, comprovando assim, a evolução do processo através da 

criação e introdução de novos códigos. 
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Figura 1: Painel de ferramentas do Photoshop 1.0 

 

  

 

 

Fonte: imagem extraída do site Adobe Blog 6 

 

 Lançada no início dos anos 90, a primeira versão do Photoshop possuía um painel 

com 24 ferramentas, e diversas são similares às utilizadas no tratamento manual de 

imagens. Em relação aos nomes e às funções, constata-se que o software manteve vários 

deles: borracha, lápis, lata de tinta, lupa e pincel, são exemplos disso. Além dessas 

ferramentas, os comandos Cortar, Borrar, Desfoque, Degradê e Texto também eram 

executados no meio físico. Segundo Manovich (2011), esses são exemplos de ferramentas 

físicas que foram incorporadas ao software, executando as mesmas funções no meio digital. 

                                                           
6 Disponível em: < https://theblog.adobe.com/celebrating-25-years-of-photoshop/> Acesso em 06 de set. 

2017. 

1) Letreiro Retangular: cria seleções retangulares  
2) Letreiro Elíptica: cria seleções de formato elíptico 
3) Laço: cria seleções à mão livre 
4) Varinha Mágica: seleciona áreas coloridas 

semelhantes 
5) Mão: move a imagem 
6) Lupa: amplia ou reduz a visualização de uma imagem 
7) Cortar: corta a imagem 
8) Texto: cria texto em uma imagem 
9) Lata de Tinta: preenche áreas coloridas semelhantes 

com a cor do primeiro plano 
10) Degradê: permite mesclar cores 
11) Linha: permite criar uma linha em formato de 

demarcador 
12) Conta-gotas: recolhe uma amostra de cor 
13) Borracha: apaga pixels da imagem 
14) Lápis: pinta traçados com arestas sólidas 
15) Aerógrafo: possibilita simular uma pintura com spray 
16) Pincel: aplica cor em forma de pinceladas 
17) Carimbo: pinta com uma amostra de uma imagem 
18) Borrar: espalha os dados de cores de uma imagem 
19) Desfoque: desfoca as arestas sólidas de uma imagem 
20) Nitidez: torna mais nítidas as arestas suaves em uma 

imagem 
21) Cor de fundo 
22) Modo de exibição normal 
23) Modo de exibição tela cheia com barra de menus 
24) Modo de exibição tela cheia 
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Para o autor, uma propriedade fundamental compartilhada entre as técnicas de software e as 

ferramentas físicas é a necessidade do controle manual. “O usuário deve micro-gerenciar a 

ferramenta, por assim dizer, orientando-a passo a passo para produzir o efeito desejado. Por 

exemplo, você deve mover explicitamente o cursor em um padrão desejado para produzir 

uma pincelada particular usando uma ferramenta de pincel [...]”. (MANOVICH, 2011, p. 

03, tradução nossa). O autor ainda ressalta que, embora uma ferramenta digital execute uma 

tarefa que existia anteriormente no ambiente físico, é considerada um novo meio.  

Figura 2: Painel de ferramentas do Photoshop CC 
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Fonte: imagem extraída do site da Adobe7 

 A versão CC do Photoshop foi lançada 23 anos após a primeira edição. Diversas são 

as evoluções percebidas nas ferramentas e nas funções deste software. Para que seja feito 

um comparativo entre as duas versões, com a intenção de contabilizar quantos novos 

comandos foram adicionados ao Photoshop CC, elencaremos aqui (Quadro 1), seguindo as 

funções definidas pela Adobe (2017), apenas as ferramentas que não existiam na versão 

1.0. 

Quadro 1 – Ferramentas do Photoshop CC 

FERRAMENTAS FUNÇÕES 

 

As ferramentas de seleção 
ganharam mais seis comandos: 

 

1) Mover: move seleções, camadas e guias; 
2) Letreiro de Coluna Única: cria seleção de uma coluna; 
3) Linha Única : cria seleção de uma linha; 
4) Laço Poligonal: cria seleção poligonal (de arestas retas); 
5) Laço Magnético: cria seleção magnética (autoajustável); 
6) Seleção Rápida: permite “pintar” rapidamente uma seleção usando 

uma ponta de pincel redonda ajustável 

Nas ferramentas corte e fatia, foram 
adicionados três comandos 

1) Corte da Perspectiva: permite transformar a perspectiva em uma 
imagem durante o corte; 

2) Fatia: cria fatias; 
3) Seleção de Fatia: seleciona fatias. 

 

Nas ferramentas de medição, foram 
adicionados cinco comandos: 

 

1) Conta-gotas de material 3D: faz a amostragem de cores em uma 
imagem em 3D; 

2) Classificador de Cores: exibe valores de cores para até quatro 
áreas; 

3) Régua: mede distâncias e ângulos dentro da imagem; 
4) Nota: faz observações que podem ser anexadas a uma imagem; 
5) Contar: permite aplicar números em elementos da imagem. 

 

 

 

Nas ferramentas de retoque, 
surgiram 11 comandos: 

 

1) Pincel de Recuperação: pinta com uma amostra ou padrão para 
corrigir imperfeições na imagem; 

2) Pincel de Recuperação para Manchas: remove manchas e objetos; 
3) Corrigir: corrige imperfeições em uma área selecionada da imagem, 

utilizando uma amostra ou padrão; 
4) Sensível a conteúdo: redimensiona uma imagem sem alterar o 

conteúdo visual considerado significativo; 
5) Olhos Vermelhos: remove o reflexo vermelho causado pelo flash; 
6) Carimbo de Padrão: pinta com parte da imagem como padrão; 
7) Borracha de Plano de Fundo: ao arrastar, apaga áreas até a 

transparência; 
8) Borracha Mágica: apaga áreas coloridas sólidas até a 

transparência, com um clique; 
9) Subexposição: clareia as áreas em uma imagem; 
10) Superexposição: escurece as áreas em uma imagem; 
11) Esponja: modifica a saturação de cor de uma área. 

 1) Substituição de Cor: substitui uma cor selecionada por uma nova 
cor; 

                                                           
7 Disponível em: < https://helpx.adobe.com/br/photoshop/using/tools.html> Acesso em 06 de set. 2017. 
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No campo das ferramentas de 
pintura, foram inseridos cinco 

novos comandos: 

 

2) Pincel Mistura: simula técnicas de pintura realistas, como mesclas 
de cores de tela e variação de umidade de pintura; 

3) Pincel Histórico: pinta uma cópia do instantâneo ou do estado 
selecionado na janela da imagem atual; 

4) Pincel História da Arte: pinta com traçados estilizados que simulam 
a aparência de diferentes estilos de pintura, utilizando um 
instantâneo ou estado selecionado; 

5) Projeção de Material 3D: permite criar um projeto em 3D e alterar a 
cor. 

 

 

 

 

 

Nas ferramentas desenho e tipo, 
foram criados 15 comandos: 

 

1) Caneta: permite aplicar demarcadores e ajustá-los em curvas ou 
retas; 

2) Caneta de Forma Livre: permite desenhar os demarcadores; 
3) Adicionar Ponto de Ancoragem: possibilita criar pontos de controle 

dentro dos demarcadores que foram criados; 
4) Excluir Ponto de Ancoragem: possibilita excluir pontos de controle 

dentro dos demarcadores que foram criados; 
5) Converter Ponto: permite converter um ponto de ancoragem, 

mudando seu ângulo; 
6) Texto Vertical: cria textos na posição vertical; 
7) Máscara de Texto Horizontal: cria uma seleção na forma de texto 

horizontal; 
8) Máscara de Texto Vertical: cria uma seleção na forma de texto 

vertical; 
9) Seleção de demarcador: cria seleção dos demarcadores ou formas 

desenvolvidas no Photoshop; 
10) Seleção Direta: cria seleção e edita os pontos de ancoragem em 

demarcadores; 
11) Retângulo: cria um retângulo ou quadrado; 
12) Retângulo arredondado: cria um retângulo ou quadrado com 

cantos arredondados; 
13) Elipse: cria uma elipse ou círculo; 
14) Polígono: cria polígonos com lados personalizáveis; 
15) Forma Personalizada: disponibiliza um menu com diversas formas 

prontas. 

Por último, criou-se um novo 
comando nas ferramentas de 

navegação: 

Girar Visualização: gira a tela de pintura sem deformar a imagem. 

 Constata-se, portanto, que foram introduzidas ao todo, 46 novas funções que 

permitem a execução de tarefas inexistentes na primeira versão do Photoshop. Essa 

progressão nas propriedades do software, possibilitou que fossem inseridos alguns 

comandos que executam tarefas nativas do ambiente virtual. Para Manovich (2011), apesar 

de os usuários não se importarem com o fato de que algumas ferramentas executem tarefas 

desenvolvidas exclusivamente para o ambiente digital, a diferença entre ferramentas 

digitais e ferramentas físicas é vivenciada na prática. “As ferramentas que pertencem ao 

primeiro tipo mostram a capacidade dos computadores para automatizar processos; as 

ferramentas que pertencem ao segundo tipo usam a automação de baixo nível invisível nos 
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bastidores, exigindo que os usuários os dirijam manualmente”. (MANOVICH, 2011, p. 04, 

tradução nossa). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As evoluções tecnológicas que ocorreram no campo da fotografia alteraram os 

processos pelos quais eram produzidas e editadas as imagens. Deste modo, foram 

incorporadas ao ambiente digital diversas tarefas que anteriormente eram realizadas no 

ambiente físico. Com o surgimento da fotografia digital e dos softwares de edição de 

imagem, aqui representados pelo Photoshop, o processo manual de tratamento de imagem 

foi substituído pela edição digital.  

 Neste contexto, novos usuários adotaram esta prática, devido às facilidades 

oferecidas pelo software. Desta forma, a digitalização do processo permitiu: a execução de 

tarefas antes possíveis apenas para pessoas com habilidades artísticas desenvolvidas, a 

disponibilidade de todos os materiais necessários na plataforma utilizada, a otimização de 

processos antes trabalhosos e demorados, o surgimento de funções criadas exclusivamente 

para a plataforma digital e a popularização do processo antes restrito apenas aos 

profissionais da área. 

 Contudo, vale ressaltar que, apenas com a criação dos códigos do Photoshop, foi 

possível o desenvolvimento do programa. Este permitiu, no primeiro momento, a simulação 

de tarefas via computador e, posteriormente, a inserção de novos comandos que 

ocasionaram a progresso da edição de imagens. O código, elemento nem sempre exposto ou 

percebido pelo usuário, domina as relações que são estabelecidas via computador e 

dispositivos digitais, seja na fotografia, na arte, na comunicação ou no cotidiano, cada vez 

mais entrelaçado pelas mídias digitais.  
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