
Com o trompe l'oeil, você está criando uma 
nova dimensão dentro do design. Pessoas 
gostam de ilusões de óptica e da ideia de um 
efeito de terceira dimensão. Se feito 
corretamente, você conseguirá fazer com que 
alguém pegue um livro somente pela capa. E 
uma vez que você conseguiu um cliente, seu 
trabalho como designer está feito. 

Princípios básicos 
Os efei tos clássicos são sombras, 
sobreposições ou incl inação para dar uma 
nova d imensão. É possível usar a 
perspect iva t a m b é m , com objetos de 
di ferentes tamanhos para criar 
profundidade e quebrar as duas d imensões. 

Considere o ângulo 
Com um t rad ic ional t rompe l'oeil na parede, 
que contemple todo o campo de visão, você 
saberá exatamente como será visto e onde 
colocar as sombras e perspect iva para 
tornar mais ef ic iente. Mas quando estiver 
implantando isso em seu design, fará uma 
grande di ferença: pode funcionar em uma 
revista, mas se estiver em um quadro, pode 
ser que dê errado. A convenção é que as 
sombras sempre se encaminhem da 
esquerda para a di re i ta e de c ima para 
baixo. Geralmente elas vão à direi ta e 
abaixo, qualquer coisa d i ferente pode dar 
um efeito est ranho - a não ser que seja isso 
que você pretenda. 

'Real ' nem sempre é realista 
Quando estiver cr iando, você está 
desenhando o que se lembra da sua 
memór ia sobre como as coisas são. 
Algumas vezes, quando pesquisar coisas, 
elas podem não parecer ser aqui lo que 
imaginou. Por exemplo, sombras 
gera lmente não são do je i to que você as 
imagina. Às vezes, é mais fác i l copiar o 
fo rmato da imagem e subst i tu í - lo por uma 

sombra, do que usar uma sombra real, 
que pode estar em todo o lugar. 

Melhore o que já está lá 
Then We Carne to the Endé a histór ia de 
todas as coisas que começam a dar errado 
em um escr i tór io de Nova York. O caso se 
apresentou com um t ípico projeto de capa 
de livro: a capa t e m de conter tudo que 
tem na histór ia e ao mesmo tempo não 
entregar nada. Os Post- i ts fo ram 
fotografados em vez de cr iados e o texto 
foi colocado depois. Queria que f icasse 
com um est i lo 3D e, ao mesmo tempo, o 
mais realíst ico possível. Então, entrelacei 
as sombras usando o Photoshop para f icar 
parecido com notas que t ivessem sido 

grudadas jun tas . Deixei as cores mais 
precisas, porque é fác i l deixar um Post- i t 
meio esverdeado quando fotografado, 
em vez do amare lo t rad ic iona l . 

Experimento divertido 
Tente colocar objetos no scanner e br inque 
um pouco. Com o Chances Are... eu 
escaneei uma car ta de baralho dobrada e 
depois distorci no Photoshop, colocando 
sombras para f icar parecendo que o A' do 
ás estava virando. O Photoshop é ó t imo 
para isso e você não deve se assustar se 
não dominar comp le tamente as funções. 
Uma vez que saiba usar máscaras e 
camadas, t ra te como um grande br inquedo 
e perca um pouco de tempo com ele. 
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