
PENSANDO “TERRENO” EM ANIMAÇÕES 3D ESCOLARES FEITAS COM
SOFTWARE LIVRE E LICENCIADAS EM CREATIVE COMMONS

Katharine Rafaela Diniz Nunes, mestranda do
Laboratório de Estudos Audiovisuais OLHO - Faculdade de Educação da Unicamp

katharinediniz07@gmail.com

Este artigo pretende deslocar o conceito de terreno abordado por Wencesláo de
Oliveira  Jr. -  a  partir  da noção de  “espacial”  da  geógrafa  Doreen Massey – para a
observação de conjuntos de forças e trajetórias envolvidas em projetos de edição de
animações 3D criadas por estudantes do ensino fundamental e médio de uma escola
pública,  em contato com plataformas de compartilhamento de outros projetos,  todos
licenciados em  Creative Commons.  Essas  atividades  na  escola,  fazem parte  de uma
pesquisa-intervenção de mestrado em andamento (Faculdade de Educação - Unicamp),
sobre cinema, educação e movimentos colaborativos de criação de arte e cultura livres.
A partir de conceitos da Filosofia da Diferença abordados por Gilles Deleuze e Felix
Guatarri, pretende-se refletir sobre o que acontece na criação de projetos abertos – entre
integrantes de uma comunidade escolar - quando desejos operam o software e quando
sua elaboração é submetida às condições das linhas duras e flexíveis de dispositivos de
criação de imagem e/ou de bosquejos. Na busca por escapes entre “casa” e “terreno”,
aposta-se no vislumbre de potências estéticas da escola para o cinema.
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Começo num ponto qualquer, porque não sei por onde começar. Encontro
uma possibilidade de pensar, melhor dito, penso sobre possibilidades e com

elas, para poder aproximar-me dessa vida que cria e que só a arte, os loucos
ou as crianças atingem e penetram (GODINHO, 2013, p. 131)

De fevereiro a  junho de 2017, ofereci a realização de oficinas de criação de
animações 3D, para todos os estudantes da Escola Estadual  Prof.  Francisco Álvares
(Campinas – SP). A participação era voluntária e se inscreveram 54 alunos, divididos
em 4 grupos. Dois deles compostos por estudantes do sexto ao oitavo ano (turmas “A” e
“B”) e da turma “B” do nono ano, do ensino fundamental. E outros dois formados por
estudantes  da  turma  “A”  do  nono  ano,  do  ensino  fundamental,  e  dos  primeiros  e
segundos anos (turmas “A” e “B”), do ensino médio. Cada um dos 4 grupos tinha um
encontro  semanal,  em dias/horários  distintos  entre  si.  Assim,  eu  articulava,  a  cada
semana, 4 oficinas distintas (uma com cada grupo), na mesma escola. O propósito das
atividades  foi  vivenciar  experimentações  estéticas  escolares  que  se  dessem  na
elaboração de animações 3D colaborativas - através de softwares livres - a partir de
“dispositivos de criação de imagem”. Mas o que seria esse tipo de “dispositivo”?

No filme Acidente (Cao Guimarães, 2006), por exemplo, uma das estratégias de
abordagem do espaço foi submeter-se a um: a equipe de filmagem se impôs o desafio de
visitar, pela primeira vez, 20 cidades mineiras que compõem um poema, sem saber o
que  iria  encontrar/acontecer,  embora  precisasse  estar  com a  “percepção  aberta  para
deixar-se mesclar ao cotidiano de cada lugar e atenta para eleger um acontecimento
qualquer, possível de se relacionar com o poema e capaz de revelar o quanto a vida é
imprevisível  e  acidental”  (parte  da  sinopse  do  filme,  em seu  site).  Cezar  Migliorin
aponta que este tipo de dispositivo pode ser:

a introdução de linhas ativadoras  em um universo escolhido. [...]  uma de
extremo controle,  regras,  limites,  recortes;  e outra de  absoluta abertura,
dependente  da  ação  dos  atores  e  de  suas  interconexões. Imaginamos  o
dispositivo como uma forma de entrada na experiência com a imagem sem
que a narrativa e o texto estivessem no centro, nem as hierarquias fossem
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antecipadas, justamente porque o dispositivo é experiência não roteirizável e
amplamente aberta ao acaso e às formações do presente. […] O dispositivo
instaura uma crise desejada por quem dele participa. (2015, p. 78, grifo
meu).

Essas  linhas  duras (controle)  e  flexíveis (abertura) podem  ser  trazidas  para
funcionar dentro de um conjunto de trajetórias, provocando desvios, crises, linhas de
fuga, impulsos de emergência. Na escola, nos inspiramos na maneira como foi criado o
filme “A Paixão de JL” (2015) para  montar  as  linhas  de  controle  e  de abertura do
dispositivo ao qual nos submeteríamos para criar nossas animações 3D. Na elaboração
desse documentário, Carlos Nader fez uma montagem com os áudios das fitas-diário
gravadas  pelo  artista  Leonilson e  as  sobrepôs com imagens de suas  obras,  além de
clipes, filmes que circulavam na época, diversas imagens de arquivo, como reportagens
televisivas, etc. 

Já em nossas animações digitais, foi a demanda de uma carta que  mobilizou a
comunidade escolar: os participantes montaram algumas sessões de cineclube no pátio e
na sala de informática, para assistir a 3 fragmentos de “A Paixão de JL” e, após isso,
cada um gravou uma áudio-carta “endereçada” ao personagem Leonilson. Os arquivos
de áudio foram compartilhados e ouvidos pelos participantes dos 4 grupos de oficinas.
Cada um escolheu alguma das áudios-carta (sem ser a gravada por ele mesmo), fez sua
montagem sonora, e teve que criar um conjunto de imagens que funcionasse com essa
faixa  de  áudio.  Essas  imagens  foram  compostas  a  partir  da  busca,  alteração  e
recombinação  de  elementos  presentes  em  projetos  .blend1 compartilhados  nas
plataformas “Blend Swap”2 e “Blender Cloud”3,  além dos .blend feitos (inclusive de
exercícios anteriores) pelos próprios colegas, disponibilizados em pastas compartilhadas
pelos 4 grupos. Prestar atenção à “materialidade” do áudio foi central – tanto quanto à
gravação, quanto à edição dos arquivos dos colegas - em contraste ao destaque usual
que as imagens têm em detrimento da banda sonora (que muitas as vezes é vista só
como um “complemento” às imagens). Esse “fazer escapar da imagem” teve efeito de
desterritorializar sem deixar de permitir o vislumbre de caminhos possíveis.  Essa é a
potencia do dispositivo,  pois como ele tem linhas flexíveis que permitem deixar em
aberto, essa abertura foi preenchida por certa “ventania” que “colou” muitos elementos
culturais compartilhados por aquela comunidade escolar, como inúmeras referências de
memes de internet, por exemplo. 

Através do método cartográfico (PASSOS, E.; KASTRUP, V.; ESCÓSSIA, L.,
2009),  acompanhei  esses  processos  de  experimentação  e  tenho  discutido  as  forças
envolvidas em suas dinâmicas, para tentar apontar possíveis potências da escola para o
cinema. Observei como os envolvidos lidaram com suas descobertas, como expuseram
referências e dúvidas que surgiram, como formularam hipóteses e as aplicaram, e como
se convidaram às parcerias de criação. Minha aposta está na ideia de que toda criação
envolve aprendizagem, pela mobilização do caos que esta última provoca. Por isso optei
por trabalhar com um dispositivo de criação de imagem, por ele “balançar” o caos,
incitando a  desterritorialização de um conjunto de  coisas;  forçando o pensamento  a
encontrar um caminho. 

1 Formato de arquivo nativo do software livre Blender 3D. Além de objetos 3D, ele também armazena
cenas  inteiras,  texto,  imagens,  vídeos,  sons  e  configurações.  Tem  suporte  para  compressão  e
encriptação.  É  multiplataforma,  isto  é,  pode ser  executado em qualquer  sistema operacional  que
possua o Blender.

2 <http://www.blendswap.com/>. Acesso: 03 out. 2017.
3 <https://cloud.blender.org/welcome>. Acesso: 03 out. 2017.
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O que seria um projeto em formato de edição? E um .blend?
Vários  softwares  dedicados  à  algum  tipo  de  elaboração  cultural,  tanto  os

proprietários4 quanto  os  livres,  têm um formato  próprio  de  edição.  Por  exemplo,  o
.docx, é um arquivo de edição nativo do software proprietário Microsoft Word5, que é
um processador de texto. Já o .blend é a extensão de arquivo de edição do software livre
Blender 3D6, programa dedicado à criação de animações 3D, jogos, efeitos gráficos,
edição de vídeos, etc. Do mesmo jeito que um projeto .docx pode produzir uma versão
exportada em formato  .pdf, um  .blend pode gerar uma animação 3D, exportando um
arquivo de vídeo (nas extensões  .mp4 ou  .avi, por exemplo). Este último processo, se
chama  renderização7.  É  como se  o  .blend fosse  o  “código-fonte”8 -  uma rotina  de
comandos que resultarão na realização de uma determinada tarefa, a partir das entradas
de dados no sistema – do arquivo de vídeo que ele gerará. 

Assim, de dentro do .blend, é possível ter contato com o “canteiro de obras” do
autor, percebendo o conjunto de forças que atravessam o universo 3D do projeto e as
possíveis trajetórias de movimento de seus elementos. Ao termos acesso a esse canteiro,
nos  deparamos  com  uma  porção  de  coisas  aparentemente  sem  significado  -  para
qualquer pessoa além do próprio autor, ou, em alguma medida, para ele também - que
podem ser “qualquer coisa e nada”, um amontoado de polígonos “soltos no cosmos”. 

Nunca fiz  uma viagem extraterrestre,  mas sei  que uma coisa é conhecer  um
planeta através de fotos (imagens renderizadas), outra coisa é estar lá (projeto .blend),
ao enfrentar o inesperado que pode surgir de se tentar respirar, andar, entender e lidar
com  os  seres  e  fenômenos  de  sua  natureza.  Somos  habituados  a  “assistir”  obras
culturais, sem ter a permissão de (e/ou, talvez, nem interesse por) acessar o conjunto de
forças atuante no universo (que também é uma criação, em si) onde elas surgiram. Com
a  cultura  do  movimento  software  livre9 atuando  cada  vez  mais  em  iniciativas  de
computação gráfica, vamos nos tornando mais próximos, tanto dos autores, quanto de
suas obras e, principalmente, de seus canteiros de obra.

Diz-se que um software é livre quando podemos utilizá-lo, copiá-lo, modificá-lo
e  redistribui-lo,  sem limitações.  Ou  seja,  se  ele  permite  a  seus  usuários  as  quatro
liberdades essenciais10.  Isso contrasta com o esquema de licenciamento da maior parte
dos pacotes de softwares proprietários, nos quais temos permissão de somente executar
o  software,  e  em  um  único  computador.  Além  disso,  neste  segundo  caso,  não  é
permitido  fazer  cópias,  nem  visualizar  seu  código  fonte.  O  “Free  Software”  ou
“Software Livre” possibilita uma liberdade incrível ao usuário final.  Por seu código

4 Um  software  proprietário  ou  não  livre  é  licenciado  com  direitos  exclusivos  para  o  produtor.
Conforme o local de comercialização do software, este pode ser abrangido por patentes e direitos de
autor, assim como limitações para a sua exportação. Seu uso, redistribuição ou modificação pode
envolver  proibições,  ou requerer  que se  peça permissão.  A expressão foi  criada  em oposição ao
conceito de software livre. Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_propriet%C3%A1rio>

5 Mais informações em <https://products.office.com/pt-br/word>. Acesso: 03 out. 2017.
6 Mais informações em <https://www.blender.org/>. Acesso: 04 out. 2017.
7 Renderizar é o ato de compilar e obter o produto final de um processamento digital. Na renderização

de uma animação 3D, a faixa de áudio e a sequência de imagens montada na linha de tempo do
programa  será  condensada  em  um  só  arquivo  de  vídeo,  bem  como  serão  calculadas  todas  as
configurações  de  luz,  material,  textura,  interpolação  de  movimento dos  objetos  e  demais  efeitos
indicados no projeto de edição.

8 O termo “código-fonte”  se  refere  a  linguagens  de  programação de  software.  Neste  artigo,  estou
fazendo  uma  analogia  entre  as  linguagens  de  programação  compiladas  -  que  geram  programas
executáveis - com projetos .blend que geram imagens através dos cálculos envolvidos no processo de
renderização.

9 Artigo “Movimento software livre”, em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_  software  _livre>.
10 Mais  informações  sobre  as  4  liberdades  e  a  GNU/General  Public  License  (GPL),   em:

<https://docs.blender.org/manual/pt/dev/getting_started/about/license.html>.
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fonte  ser  universalmente  disponível,  existem  muito  mais  chances  de  um  problema
(como um defeito) ser encontrado e consertado.

Atualmente,  o  Blender  3D é  desenvolvido  pela  Blender  Foundation11,  sendo
suportado por vendas de conteúdos relacionados, como camisetas, livros, DVDs, etc12    e
doações de sua comunidade,  que se ajuda e se comunica através de portais  como o
“Blender Brasil”13,  o “Blender Total”14,  o “Blender Artists”15,  o “Blender Guru”16,  o
“Blender Nation”17, entre vários outros. Além de plataformas como a “Blend Swap” e a
“Blender Cloud”, por exemplo.

A Blend Swap, é alimentada por uma extensa comunidade virtual, com membros
de várias partes do mundo, que compartilham entre si milhares de arquivos .blend. Já a
Blender Cloud, além de reunir e disponibilizar não só os .blend, mas todos os arquivos
envolvidos  nos Open Movie Projects18 -  produções profissionais  do estúdio  Blender
Institute  -  também  oferece  tutorias,  livros,  seminários,  workshops,  etc.,  com  seus
artistas, desenvolvedores e técnicos... ensinando e comentando sobre seus processos de
experimentação e insights estéticos. Em ambas, os projetos sempre estão publicados em
alguma  atribuição  da  licença  Creative  Commons19,  permitindo  que  qualquer  pessoa
possa  abrir  o  arquivo para  estudá-lo  e  editá-lo  sem restrições,  contanto  que  não se
publique uma obra derivada20.

Assim,  embora  todos  os  programas  dedicados  à  criação  de  modelagens  e
animações 3D tenham, cada um, seu formato nativo de edição, é muito mais frequente
vermos projetos  .blend sendo compartilhados na internet. Isso acontece por boa parte
dos  usuários  do  Blender  acreditarem  na  potencialidade  dos  laços  de  colaboração
voluntária que surgem a partir  da recombinação de cultura livre21 em rede,  já que o
próprio software é desenvolvido e suportado por várias comunidades de usuários e de
desenvolvedores.  Com  o  surgimento  de  softwares  livres  dedicados  a  esse  tipo  de
composição, cada vez mais autores disponibilizam projetos em formato de edição que
serão estudados por outros, potencializando a invenção de novas animações. 

Ter acesso a esses “códigos-fonte” de obras culturais e/ou artísticas, pode ser
muito interessante para a experimentação estética em ambiente escolar. Os estudantes,

11 Uma fundação sem fins lucrativos. Mais informações em: <https://www.blender.org/foundation/>.
12 Mais informações em: <https://www.blender.org/get-involved/>. Acesso:  09 out. 2017.
13 <http://www.blender.com.br/>. Acesso: 03 out. 2017.
14 <http://blendertotal.com.br/>. Acesso: 03 out. 2017.
15 <https://blenderartists.org/forum/index.php>. Acesso: 03 out. 2017.
16 <https://www.blenderguru.com/>. Acesso: 03 out. 2017.
17 <https://www.blendernation.com/>.Acesso: 03 out. 2017.
18 Projetos  de  cinema  com  centenas  de  colaboradores,  mas  coordenados  pelo  “Blender  Institute”

(Holanda), primeiro estúdio profissional dedicado à produção de animações com softwares livres,
cujos arquivos envolvidos em sua edição também estão publicados sob licenças livres. O estúdio
também já lançou um jogo inspirado em um de seus filmes, além de animações em estilos diversos do
3D, e experiências de composição com efeitos visuais (VFX), articulando “pessoas reais” filmadas
(live-action) com personagens/elementos animados. Todos os arquivos envolvidos na edição desses
projetos podem ser acessados através desta plataforma: <https://cloud.blender.org/open-projects>.

19 Organização não governamental sem fins lucrativos dedicada à  flexibilização do compartilhamento
de obras criativas, através de licenças alternativas, reconhecidas juridicamente.

20 É possível publicar uma obra derivada de um projeto hospedado na plataforma, isso depende das
condições da licença escolhida pelo autor da primeira obra. Uma delas pode ser lhe atribuir crédito.

21 O  termo  "cultura  livre"  foi  originalmente  usado  em  2003,  durante  a  Cúpula  Mundial  sobre  a
Sociedade da Informação,  para apresentar a primeira licença livre para criações artísticas em larga
escala. Foi inicializada pelo coletivo Copyleft Attitude, na França, em 2001, e chamada de “Licence
Art Libre”.  O “Movimento pela cultura livre” é alinhado ao “Movimento software livre”; as “quatro
liberdades” postuladas pelo primeiro foram baseadas nas quatro do segundo. Mais informações em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_pela_cultura_livre>.
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ao compor seus projetos desafiados pelas  linhas de controle  e  linhas de abertura22 de
dispositivos de criação de imagem - ao passo que exploram acervos de plataformas
colaborativas como a Blend Swap, por exemplo - podem se deparar com e/ou inventar
maneiras inusitadas de vivenciar e alterar um mesmo projeto. Quanto mais entramos em
contato com forças e trajetórias que os projetos em formato de edição permitem ver,
mais  é  possível  perceber  diferente  o  que  já  existe  no  espaço,  além  de  “deixar-se
tropeçar” nos inúmeros desdobramentos de interação possíveis pré-renderização. 

Aproximações entre terreno e .blend
Voltando  ao  filme  Acidente,  Oliveira  Jr.  (2015)  percebeu  a  dissolução  da

narrativa em filmes como esse, que apostam em modos de fazer cinema onde emergem
“potências espaciais”. A partir de Dorren Massey, seria pensar o espaço não como uma
superfície, mas como “a esfera da coexistência de uma multiplicidade de trajetórias”
(MASSEY, 2008, p. 100 apud OLIVEIRA Jr., 2015, p. 120) humanas e inumanas, “uma
simultaneidade de estórias-até-agora” (p. 29) que “envolve contato e alguma negociação
social” (p. 143). Este fazer-cinema opera estratégias que lidam com o lugar, priorizando
perceber o que já está lá, ao invés de fazê-lo funcionar como um dos elementos de cena
“visitado” pela centralidade de um roteiro narrativo ou texto. Provocar a emergência do
que está em processo, sem-nome, que pode aparecer ao acaso; pensando terreno como o
“encontro com aquilo que está aí e não é palavra, algo aquém e além do signo que
tranquiliza; e que é áspero, sensorial, (des)articulado” (OLIVEIRA Jr., 2015, p. 121).

Em sua reflexão, Oliveira Jr. nos atenta para a noção de um “terreno” - evocada
no conto “Mineirinho”23 de Clarice Lispector - que é inumano, sem significado dentro
da  cultura,  ao  contrário  da  “casa”.  Seria  liso,  em  vez  de  estriado  (DELEUZE;
GUATTARI, 1997), um “Corpo sem Órgãos” (DELEUZE; GUATTARI, 1995). O caos. 

Por  sua  riqueza  de  códigos  e  signos  humanos,  não  poderíamos  chamar  um
projeto .blend de “terreno”, mas, por suas potências de desterritorialização comparadas
ao caráter “estriado” de uma obra renderizada, poderíamos chamá-lo de uma “casa mal-
assombrada”,  “capilarizada”  de flexibilidade.  Em boa  parte  do  tempo  dentro  desse
universo, se está circulando dentro da casa, mas, às vezes, alguém pode “tropeçar e cair”
e/ou ver elementos que, mesmo dentro da cultura, não se entende, ou cuja significação
entra em suspensão, dando brecha à invenção de possíveis. Eles podem vazar para o
terreno, que está mais próximo, na verdade, do que seriam linhas de fuga; aquelas que: 

“não consistem nunca em fugir do mundo, mas antes em fazê-lo fugir, como
se estoura um cano, e não há sistema social que não fuja/escape por todas as
extremidades,  mesmo se seus segmentos  não param de  se  endurecer  para
vedar as linhas de fuga. Nada de imaginário nem de simbólico em uma linha
de fuga. Não há nada mais ativo do que uma linha de fuga, no animal e no
homem.” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p.72). 

Como a natureza, sobre a qual não se tem um conjunto de modulações, pois não
se sabe quais conexões serão possíveis e quais não.  Pura busca de intensidades, um
Corpo sem Órgãos  procura desfazer-se da organização produtiva em que foi inserido
para  tornar-se  produção  de  realidades  diferentes  das  que  lhe  deram.   Nasce  da
capacidade de se abrir para novas sensações, novas disposições.

Assim, um projeto .blend, não seria nem um Corpo sem Órgãos absoluto e nem
um corpo todo codificado, mas algo que se instaura na tensão do meio do caminho.
Uma casa com um universo enorme de linhas flexíveis. A “assombração” também está
22 Ao longo do texto, chamarei as “linhas de controle e linhas de abertura”, extraídas da citação de

Migliorin, de “linhas duras e linhas flexíveis”, abordadas por Deleuze, já que o primeiro autor se
baseou nas reflexões do segundo, o que nos permite certa proximidade conceitual sobre essas linhas.

23 Texto disponível em: <http://www.ip.usp.br/portal/index.php?option=com_content&id=4396:conto-
qmineirinhoq-clarice-lispector&Itemid=220&lang=pt>. Acesso: 04 out. 2017.
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dentro  da  cultura,  mas  em outro  tipo  de  plano,  que  não chega a  ser  a  da absoluta
compreensão.  Pode ser que só circulemos entre  linhas flexíveis,  sem chegar  nas  de
fuga... sem adentrar o caos absoluto daquele embrião - que tem tanta força, tanta energia
vital - que é o terreno. No entanto, talvez quando em “crise”, ou em contato com algum
avizinhamento,  algum acoplamento,  algum corpo  de  artista,  por  exemplo,  algo  que
tenha algum tipo de insanidade, de “loucura”, se crie um desvio de linha flexível que
poderá entrar numa de fuga; podendo fazer gerar até outro programa24 ou uma conexão
improvável. 

Além de “casa mal-assombrada”, poderíamos chamar o .blend de “terra fértil”,
inesgotável, que poderá gerar inúmeras obras renderizadas. Em uma delas, por exemplo,
o olho de um personagem pode ser somente um detalhe, mas, dependendo do ponto de
vista em que observemos o conjunto de polígonos que o originou - dentro do .blend -
pode parecer uma meia esfera, uma montanha, uma bunda e muitas outras coisas. Abrir
o projeto,  pode desterritorializar  o  que  constitui  a  obra que  o gera.  Ter  contato,  “à
queima roupa” com os poliedros e polígonos que são a “areia” que constituirá a obra faz
termos vislumbres  de outros possíveis.  Estar  “dentro” deste  universo específico que
gerará  outras  obras,  pode  trazer  o  imprevisível,  algo  que  pode  ser  agenciado  e
agenciador de coisas das quais não sabemos. Quando chegamos em um determinado
plano  aberto,  livre  no  ciberespaço,  estamos  lidando  com  ideia  de  que  isso  tem  a
potencialidade de ser o embrião de qualquer coisa, o que lhe aproximaria de um Corpo
sem  Órgãos,  algo  que  pode  vir  a  ser  um  devir  absolutamente  único  (DELEUZE;
GUATTARI, 1996),  inusitado, improvável,  imprevisível.  Sob este  ponto de vista,  os
projetos em formato de edição estão mais próximos dessa ideia de embrião do que as
obras renderizadas, pois estas últimas ainda podem ser cortadas/coladas/montadas, ou
seja, remixadas, mas nunca alteradas “de dentro”. 

Até aqui, alguns elementos do projeto podem “variar” (linhas de abertura, ou
flexíveis), em contraste com o que “já está cristalizado” na imagem renderizada, mas,
como fazer  o conjunto todo oscilar?  O Corpo sem Órgãos é inorgânico e inumano.
Como fazê-lo atuar em um universo tão decodificado, cheio de signos humanos como
um  ambiente  virtual,  dedicado  à  simulação?                       

Talvez, quando o projeto se conecte com o que há de inumano no corpo de quem
opera o software. E quando um dispositivo de criação de imagem force o programa que
o edita a lidar  com uma “materialidade externa” à dele,  para que se “limpe a tela”
(DELEUZE, 2007) ou, mesmo, que se “limpe o terreno” (PELBART, 2013).

Dispositivo  de  criação  de  imagem  fazendo  o  .blend  “dobrar”            
Pensando numa “lógica da sensação”, Deleuze discute como o pintor Francis

Bacon lidava com a “tela branca”, aquela já está bastante preenchida de significados:

É um erro dizer que o pintor está diante de uma superfície em branco. A
crença figurativa decorre desse erro. Com efeito, se o pintor estivesse diante
de uma superfície em branco, poderia reproduzir nela um objeto exterior que
funcionaria como modelo. Mas não é isso o que acontece. O pintor tem várias
coisas na cabeça, ao seu redor, ou no atelier. Ora, tudo o que ele tem na sua
cabeça ou ao seu redor, já está na tela, mais ou menos virtualmente, mais ou

24 Um caso curioso: em 2009, a interface do Blender 3D era assustadora, de tão difícil de operar. Daí,
pessoas  do mundo inteiro  se juntaram para  fazer  um curta-metragem de  animação independente
chamado  “Sintel”  (Colin  Levy/  2010/  14min/  Fantasia);  um  pretexto  artístico  que  forçou  o
desenvolvimento colaborativo do programa, radicalmente. Foi preciso quase que reescrevê-lo, para
criar recursos que dessem conta das necessidades estéticas que surgiram desse encontro.



menos atualmente, antes que ele comece o trabalho. Tudo isto está presente
na tela, sob a forma de imagens, atuais ou virtuais. De tal forma que o pintor
não  tem  de  preencher  uma  superfície  em  branco,  mas  sim  esvaziá-la,
desobstruí-la,  limpá-la.  Portanto,  ele não pinta para reproduzir  na tela um
objeto que funcione como modelo; ele pinta sobre as imagens que já estão
lá,  para  produzir  uma  tela  cujo  funcionamento  subverta  as  relações  do
modelo com a cópia. (2007, p. 91, grifo meu)   

O .blend é um ambiente vasto, cheio de cultura. Então, como se “fazer escapar”
num universo tão codificado? Como “limpar a tela”? Para isso, Bacon bosquejava.  

No primeiro contato dos estudantes com o software, não ensinei como usá-lo. Os
participantes ouviram juntos somente o áudio de um fragmento de filme25 e montaram
um “quadro de qualidades” coletivo: sugerindo adjetivos que acreditavam se associar ao
conjunto de sons que haviam escutado, enquanto eu os escrevia num quadro branco. A
partir  desse  quadro,  cada  participante  escolheu  uma  palavra  (de  preferência  uma
diferente da que ele mesmo sugeriu) e criou, inspirada nela, um personagem com massa
de modelar. Daí, precisou criar no software um objeto ou cena em 3 dimensões que
tivesse alguma correspondência com a escultura de massa de modelar. Para modelagem
poligonal, o programa disponibilizava “fácil” um cubo: diversas alterações poderiam ser
feitas  nele,  bem como,  junto a  ele,  poderiam ser  agregados polígonos e  poliedros.  

Tanto  o  quadro  branco  quanto  a  “massinha”,  fazem parte  da  materialidade
comum/presente na escola, mas que é muito distinta da que é prevista pelo programa.
Por isso, embora funcionassem para “dar pistas”, esses 2 elementos não conseguiriam
indicar  um caminho  dentro  do  software;  o  possível precisaria  ser,  necessariamente,
inventado. Movimento que lembra o que Ana Godinho diz sobre “bosquejo”:

Bosquejar é o que vem antes,  como preparar para vir a ser, o que antecipa o
devir, o que logo virá, e depois já é outra coisa; é o trabalho preparatório…
Bosquejo sem esboços, como Bacon que não os fazia, mas bosquejava a tela
antes de pintá-la. Bosquejar então como os primeiros traços imprecisos, mas
absolutamente necessários, que antecedem ou iniciam o processo de criação.
[…] tão simplesmente o traçado de um devir, que não é uma construção, mas
uma emergência de um outro mundo (2013, p. 131).

Bosquejo  é  uma  armação  que  escapa  do  figurativo,  como  um  primeiro
movimento de fazer. Como borrifar na tela alguns pontos, aleatoriamente, e forçar-se a
começar a obra articulando-os, por exemplo. Isso na escola pode ser importante,  pois,
se tiramos o que já está dado mas não colocamos nenhuma pista do que fazer, os alunos
podem travar-se,  em fez  de  forçarem  o  pensamento;  por  estarem habituados  a  ser
direcionados. Assim, é interessante dar pistas que indiquem um ponto de partida (nem
que  seja  um  qualquer)  mas  através  do  qual  não  seja  possível  seguir  caminhos
previamente percorridos. O bosquejo força o pensamento a criar uma imagem que ainda
não existe.  Um dispositivo  de criação de  imagem também cumpre  esse  papel,  pois
estabelece uma “linha de violência” – violando uma sensibilidade - que nos pressiona a
não fazer a imagem do jeito que a gente faria sem se submeter a ele. Pois, é por essa
“abertura  forçada  (arrombamento)  que  um  pensamento  pode  nascer.  Um  tipo  de
violência que se exerce e é vital que se exerça” (p. 132). São linhas do tipo transversal -
na cultura e no software - ou linhas de violência, no pensamento e no sensível. Quando
criar,  necessariamente,  implica  em  aprender.              
25 No caso, o filme em questão é o Avenida Brasília Formosa  (Gabriel Mascaro /  2010), minutagem

00:18:30 até 00:20:46. No entanto, para o assunto deste artigo importa mais saber que o “quadro de
qualidades”  foi  criado  coletivamente  a  partir  da  “escuta”  do  fragmento de  um filme qualquer  –
constituindo parte do “bosquejo” - do que atentar-se para qual filme foi. 



Nas  composições  de  animação  3D  que  os  estudantes  fizeram  na  escola,
poderiam criar o que quisessem quanto à imagem (linhas flexíveis) contato que nela
houvesse ao menos um elemento da obra ou projeto feito por outro autor (linha dura),
além de fazer tudo funcionar com uma faixa de áudio editada a partir da áudio-carta
gravada por um de seus colegas (linha dura). Um arquivo de áudio criado por outra
pessoa é um elemento externo não só para o estudante autor do projeto .blend mas ao
próprio  programa,  que  lida  com outra  materialidade,  no  caso,  a  modelagem 3D.  

Assim,  o  dispositivo  proposto  provocou  certa  “limpeza  de  tela”,  fez  surgir
acasos, uma abertura ao presente, às sensações... pois os estudantes se forçaram a fazer
no  Blender  algo  cujas  forças  atuam  fora  dele.  O  programa  nem  conseguiria  dar
pistas/sugestões  previstas  sobre  como  realizar  isso  esteticamente,  visto  que  não  foi
programado para aquilo (nem ele, nem ninguém). Assim, ele “resiste”, do mesmo jeito
que a tinta - a materialidade que estaria dando forma à expressão - resiste, como diria
Francis Bacon. E, nesse embate, o contato com o programa pode provocar desvio, uma
linha  transversal  (ou  de  fuga)  em  seu  funcionamento.                   

A potência  de  se  “limpar  a  tela”  é  semelhante  ao  que  Deligny  pensa  sobre
“limpar o terreno”:

Daí  a  necessidade  de  falar  contra  as  palavras,  suspender  o  privilégio  do
projeto pensado, colocar-se na posição de não querer a fim de dar lugar ao
intervalo, ao tácito, à irrupção, ao extravagar, à ‘dessubjetivação’. Nenhuma
passividade  nem  omissão,  ao  contrário,  é  preciso  “limpar  o  terreno”
constantemente,  livrá-lo  do  que  recorta  o  mundo  em  sujeito/objeto,
vivo/inanimado,  humano/animal,  consciente/inconsciente.  Só  assim  é
possível traçar as linhas de errância, estabelecer lugares. Da aranha interessa
não  só  o  tecer  incessante,  sem  finalidade  (pois  Deligny  duvida  que  a
finalidade da teia seja agarrar a mosca), mas a própria teia aracnóide, isto é, a
rede. (PELBART, 2013, p. 161)

Operando o software a partir do desejo
Quando o que há de inumado em nós opera um software, o forçamos a ser outro.

Dobramos para ali a incerteza, o afeto, a arrogância, a vontade de irritar… ou seja, é
quando a ação, no programa, é agenciada pelo desejo (DELEUZE; GUATARRI, 1995),
pelo “terreno que constitui cada um de nós”, através do qual pressionamos o mundo a
ser.  Os  desejos  não  têm  explicação,  nem  significação  estabelecida,  dada;  ou  seja,
escapam. Quando quem opera o programa não sabe o que está fazendo completamente.
Quando investe em tentativas (agir) em vez de e/ou além de iniciativas (fazer), sem
saber se suas potências serão ampliadas com isso. Ou seja, quando ele talvez não saiba
e/ou nem queira saber onde vai chegar:

“O homem-que-somos descenderia menos dos macacos do que das aranhas: a
gestualidade primeva que consiste em tecer uma rede, ou traça-la através de
uma mão que não pertence a quem parece possuí-la, é de uma gratuidade que
não  se  inscreve  na  dialética  da  comunicação  ou  da  finalidade.  Deligny
contrapõe fazer e agir. Fazer é fruto da vontade dirigida a uma finalidade, por
exemplo, fazer obra, fazer sentido, fazer comunicação, ao passo que agir, no
sentido muito particular que lhe atribui o autor, é o gesto desinteressado, o
movimento  não  representacional,  sem  intencionalidade,  que  consiste
eventualmente em  tecer, traçar, pintar, no limite até mesmo em escrever,
num mundo onde  o  balanço  da  pedra  e  o  ruído  da  água não  são  menos
relevantes do que o murmúrio dos homens...” (PELBART, 2013, p. 261).

Muito do trabalho colaborativo no ciberespaço – como os compartilhamentos
entre usuários e desenvolvedores do Blender, por exemplo – é visto como algo (e muitas
vezes acontece mesmo) que junta e mobiliza pessoas em prol de uma finalidade. Como
um “mutirão” que se forma num fórum de comunidade virtual para desenvolver um



software ou consertar um bug específico. No entanto, as motivações não se encerram aí.
São  ações  agenciadas  não  somente  por  iniciativas,  mas,  muitas  vezes,  por

tentativas, por gestos de experimentação. Gente que tem apostado em tentar e tentar -
mesmo  que  isoladamente,  só  pela  aventura  da  experiência  –  mas  que,  em  algum
momento, passa a conhecer outras pessoas que estiveram e/ou estão tentando também. 

Ao  estudar  as  dinâmicas  socais  envolvidas  no  desenvolvimento  do  projeto
GNOME26,  o estudo “Um trabalho a troco de nada? A ação de uma comunidade de
hackers à  luz  da  teoria  da  dádiva” (DE  FRANÇA  FILHO;  DE  AGUIAR,  2014)
apresenta, a partir de Caillé, pistas sobre um engajamento que seria mais próximo de um
conjunto de tentativas do que de um esforço organizado para, necessariamente, chegar
a  algum  lugar.  Os  autores  dividem  as  contribuições  compartilhadas  entre  os
participantes desta comunidade em “interesse em” e “interesse por”:

“para os maussianos, de maneira alguma a dádiva, como uma tipologia da
ação humana, é desprovida de interesse. No entanto, segundo Caillé (2006),
para trazer um mínimo de clareza a essa dimensão, é necessário distinguir o
interesse por trás da ação humana segundo duas categorias: o “interesse em”
e o “interesse por”. O primeiro tem uma natureza instrumental, quando uma
determinada ação é feita não porque se tem prazer em realizá-la, mas porque
se  tem  interesse  em  fazê-la  para  alcançar  outros  fins,  dentro  de  uma
perspectiva utilitária. Por outro lado, quando se sente interesse por alguém ou
por algo, a ação se efetua por si só, por paixão, tornando-se um fim em si
mesma. Partindo dessa distinção, pode-se dizer que a dádiva está ligada a
uma ação que se efetua por si, mas que, ao mesmo tempo, acaba gerando
prazer, criatividade, reconhecimento e prestígio. Este tipo de motivação, de
interesse  por,  normalmente  se  manifesta  em  detrimento  dos  interesses
instrumentais  (interesse  em)  que  visam,  por  exemplo,  uma  vantagem
unilateral em oposição à relação que se estabelece. ( p. 121).

O GNOME é um ótimo exemplo para mostrar  diversos tipos  de relações de
criação  que  “se  articulam  no  caos”,  pois  elas  ocorrem  em  vários  outros  projetos
relacionadas à cultura hacker. Por isso, esses autores estão pensando à luz da teoria da
dádiva, que “não deve ser pensada sem interesse ou fora dele, mas contra o interesse
instrumental (interesse em). Ela é o movimento que, para fins da aliança ou (de) criação,
subordina  os  interesses  instrumentais  aos  interesses  não-instrumentais.  Às  paixões”
(CAILLÉ, 2002, p. 145 apud DE FRANÇA FILHO, DE AGUIAR, 2014, p. 121). 

Um agenciamento  coletivo  que  constituiria  uma comunidade  dissensoada,  às
vezes sem uma identidade e/ou sem uma finalidade em si; essa coisa que não dá para
saber exatamente para onde vai, nem se vai. Ou mesmo “quem” vai:

Vem, não de um quem escolheu ou a pensou, de nenhum eu (nem sujeito nem
objeto), mas essa “outra coisa”, sem tradução nem interpretação, totalmente
nova.  Essa  outra  coisa  que  num  encontro  extrai  dele  singularidades,
vibrações,  ressonâncias,  mil  ínfimos  outros  encontros  desconhecidos,
comunicações  estranhas,  ar  que  passa,  uma  neblina  que  chega,  afectos
intraduzíveis e invisíveis, mil coisas incaptáveis. (GODINHO, 2013, p. 134)

Criações  e  compartilhamentos  que atravessam projetos  como o GNOME são
expressões do conceito de commons na cibercultura. Ao estudar diversas noções que
permeiam o  termo,  Silveira  observa  esses  movimentos  a  partir  de  Michael  Hardt  e
Antonio  Negri  aproximando-os  mais  do  conceito  de  multidão,  do  que  de  uma

26 GNU Network Object Model Environment é um projeto de software livre abrangendo o Ambiente de
Trabalho GNOME - que pode ser usado dentro de diversos sistemas operacionais - para os usuários, e
a  Plataforma  de  Desenvolvimento  GNOME,  para  os  desenvolvedores.  Seu  desenvolvimento  é
supervisionado pela Fundação GNOME,  que representa oficialmente o projeto junto a empresas,
organizações e a sociedade como um todo. Sua comunidade conta tanto com voluntários quanto com
empregados de várias empresas. É filiado ao Projeto GNU, de onde herdou a missão de prover um
ambiente de trabalho composto inteiramente por software livre.



“identidade organizada”,  ou de um individual que se dissolveria na unidade de uma
comunidade:

A multidão de que tratam nossos autores [HARDT e NEGRI] é de difícil
definição, mas pode ser entendida como aqueles que constroem o comum em
processos virtuais, não menos reais, completamente plural, que precedem a
individuação e que se realizam no seu processo de construção. Não é o povo,
nem as  massas,  mas  parece  com nômades  em um percurso  agregador  de
pessoas autônomas (2008, p.9)

O  commons estaria  baseado  na  comunicação  entre  singularidades  que  são
expressas nos processos colaborativos de produção:

A noção de multidão baseada na produção do comum afigura-se para alguns
como um novo sujeito de soberania, uma identidade organizada semelhante
aos  velhos  corpos  sociais  modernos,  como o  povo,  a  classe  operária  e  a
nação. Para outros, pelo contrário, nossa noção de multidão, composta que é
de  singularidades, parece  pura  anarquia.  (HARDT; NEGRI,  2006,  p.  271
apud SILVEIRA, 2008, p.9)

Trabalhar  com  desejos  e  dispositivos  é  investir  no  real,  rearranjando,
desestruturando. Não é ser puxado ou atraído por um objetivo exterior com a promessa
de satisfação estática, é ser empurrado por dentro, é mover-se no real. Mas para onde?
Por que caminhos? Não há como saber! Definir o desejo seria matá-lo, seria estancá-lo,
pois  ele  não  deve  ser  interpretado,  mas  experiênciado. Os  desejos  “fazem  passar
estranhos fluxos que não se deixam armazenar numa ordem estabelecida” (DELEUZE;
GUATARRI, 2004, p.121).

E na escola?
Quando nosso corpo se torna um organismo, lhe dão uma utilidade, para que

realize determinados fins na sociedade. Esse movimento pode esmagar nosso desejo,
amarrando nossos órgãos como instrumentos de algo para além deles mesmos.

As oficinas que articulei na escola não tinham finalidade, pois seu propósito não
foi abordar conteúdos curriculares, por exemplo, nem desenvolver alguma habilidade
técnica especifica da computação gráfica. No entanto, na tentativa de “sobreviver” aos
desafios de expressão provocados pelo dispositivo, foi preciso testar inúmeras vezes o
que funcionava no software, o que,  inevitavelmente,  desenvolveu certa familiaridade
com o universo das simulações em 3 dimensões. Além disso, em meio ao labirinto de
linhas duras e dificuldades em lidar com o programa, os participantes se utilizaram de
todo  conhecimento  possível  para  “existir”;  assim,  é  claro  que  conteúdos  escolares
emergiram – afinal,  faziam parte da cultura dos estudantes – mas, foram forçados a
funcionar esteticamente. Uma produção a serviço da “improdução”. 

Vibraram intensidades, muitas dedicadas a vivenciar humor nos projetos; como
se a existência do riso, em si, já bastasse. Talvez por isso tenham surgido tantos “memes
de  Internet”.  Essa  expressão  é  usada  para  descrever  imagens,  vídeos  e/ou  gifs,
geralmente  de  cunho  humorístico,  que  se  espalham  via  Internet.  O  termo  é  uma
referência  ao  conceito  de  meme que  se  refere  a  uma  teoria  ampla  de  informações
culturais criada por Richard Dawkins, em 1976, em seu livro “O gene egoísta”. 

Trabalhar  com  memes  nunca  fez  parte  da  proposta  inicial  das  oficinas.  No
entanto,  mesmo que aceitando as  regras  das  linhas  duras  do dispositivo,  vários  dos
estudantes  fizeram funcionar  diversos  memes,  nas  linhas  flexíveis  que encontraram.
Esse “fenômeno” evidencia uma noção de desejo que é produção, não falta.  Pois o
humor está sempre desestabilizando coisas para construir outras (novas formas de vida),
como, por exemplo, um novo riso, a partir de um rearranjo do que já existia. O riso



seria fruto da produção do desejo, mas não uma finalidade, seria uma imanência, um
fim em si, um desejo que se "justifica" na intensidade de existir. 

Inúmeras conexões foram mobilizadas ali, pois uma referência de meme puxava
outra e precisava “se empurrar”, se adaptar, para fazer funcionar dentro das regras dos
projetos. Como se aqueles estudantes fossem “usinas”, responsáveis por  desejos  que
produziam realidades e intensidades, recombinando. Como máquinas desejantes, com
“seu poder de conexão ao infinito, em todos os sentidos e em todas as direções” (p.
408).  Que  criam fluxos,  promovem cortes,  novos  processos,  novas territorialidades,
tornando-se  nômades;  talvez  mais  dedicados  a  sentir  do  que  a  interpretar.  Ao
acompanhar os trabalhos uns dos outros, não nos interessava muito perguntar o que tal
elemento da animação “queria dizer”,  mas “como funcionava” com tal outro, “como se
conectava” com tal outra referência, “evocada” para compor algo naquele “caldeirão”
de outros memes. Como quem pergunta o tempo todo: “como posso tirar mais potência
disso?”. Como mecânicos que apertam e soltam as engrenagens do desejo.

Um dos projetos dos estudantes escolheu uma áudio-carta que diz ao Leonilson
que ele é “bem transante”. Na montagem da faixa de áudio, ele incluiu uma parte da
música do meme “Epic Sax Guy”27,  que surgiu através de um vídeo viral28 do solo
instrumental do saxofonista do projeto moldávio SunStroke, durante o concerto ao vivo
do grupo no Eurovision Song Contest, em 2010. Parte do sucesso deste meme se deve
ao  surgimento  (posterior)  do  “Ultra  Sax  Guy”29 e  ao  fenômeno  “Sax-rolling”  que
conversa com um outro, o “Rickrolling”30: a prática/brincadeira comum em fóruns de
internet  de  se  postar  um hiperlink  supostamente  relevante  para  a  discussão  que,  na
verdade, redireciona para a dança de Rick Astley no hit  “Never Gonna Give You Up”
(em 1987). O trabalho do estudante também referencia um meme derivado, o “Gandalf
Sax Guy”31, conhecido por ocupar diversas telas (de monitores, celulares, tablets, etc)
por 10 horas inteiras. O personagem 3D do projeto dança como o “Epic Sax Guy”, mas
o som do “transante” é mais ambíguo que o jogo entre as palavras “sex”, “sax” ou
“sexophone”. Como se esse “transante” - que ninguém sabe bem o que é na voz de um
menino  que  titubeia  ao  dizê-lo  -  desestabilizasse  as  coisas,  colocando  tudo  em
suspensão. Daí, esse “novo espaço aberto”, atraiu (como um imã?) memes que existiam
naquele  presente  partilhado,  um conjunto  de  associações  de  sensação.  Aquele  som,
vindo de uma voz ainda “fora da sexualidade”, fica tão dúbio quanto intenso, criando
uma linha de sentidos e sem sentidos que permite muitas dobras na frase; Pois não é só
seu conteúdo, mas o tom, a oscilação que aponta para tropeços, tateios, aproximações
cuidadosas com a palavra a ser dita. 

A própria  áudio-carta  do “transante”  virou meme entre  os  oficinandos,  e  foi
como  uma  abertura  na  escola: uma  linha  transversal  que  escapou  aos  sentidos  já
estabelecidos na “matéria-prima” linguística que circulava lá, em torno da sexualidade.
O encontro entre uma sensibilidade e um signo que a constrange, permitindo a inserção
de algo que teria grandes chances de ser excluído ou mesmo proibido. Criou, portanto,
um novo possível, fazendo com que algo se ampliasse na escola, atualizando potências
que já se faziam presentes ali: uma nova partilha do sensível. 

27 O  saxofonista  é  Sergey  Stepanov.  Uma  versão  desse  meme  está  disponível  em:
<https://www.youtube.com/watch?v=3-HIkzHPMHQ&t=119s>.  Mais  informações  em:
<http://knowyourmeme.com/memes/epic-sax-guy>.

28 Vídeo do grupo, de onde se extraiu o meme: <https://www.youtube.com/watch?v=gy1B3agGNxw>.
29 Outra performance de Sergey Stepanov - conhecida como “a volta do Epic Sax Guy”- na edição da

Eurovision 2017: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=e89dFr7GFUA>.
30 Mais informações sobre “Rickrolling” em: <http://knowyourmeme.com/memes/rickroll>.
31 Uma das versões está disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=D5RQaGx394s>. 

https://www.youtube.com/watch?v=D5RQaGx394s
http://knowyourmeme.com/memes/rickroll
https://www.youtube.com/watch?v=gy1B3agGNxw
https://www.youtube.com/watch?v=3-HIkzHPMHQ&t=119s


Versão beta de conclusão: A experiência de criação com computação gráfica de
código  livre  pode  ter  “lampejos  de  terreno”,  quando  for  operada  por  desejos  e/ou
provocada pelas crises instauradas por dispositivos de criação de imagem. Ao acontecer
na escola, podemos ter uma instigante mobilização do cinema como pensamento.
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Figura 1: Projeto que incorporou referências de memes, além das “regras” do dispositivo


