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Muitos cr iat ivos estão relutantes em adotar o design 3D 
por conta de t e m p o e custo. Depois de passar uma parte 

da sua vida descobrindo seu traço, a ideia de começar 
como aprendiz parece assustadora.Também, gastar uma 
grana em softwares sem garantia de retorno do seu 
investimento não é uma opção atraente. Existem muitos 
designers gráficos e ilustradores que foram bem-
sucedidos ao incorporar 3D em seus fluxos de trabalho e, 
atualmente, colhem os frutos. 

0 ilustrador Dan Kitchens, que faz par com sua 
mulher no duo Kozyndan (www.kozyndan.com), não 
poderia se comprometer totalmente com design 3D, mas 
admite que dominar a disciplina seria útil: "Valeria a pena 
se pudesse combinar minhas habilidades em modelagem 
3D com o resto do meu trabalho de ilustração", comenta. 
"Investiria tempo em aprender outras coisas, como 
cerâmica e fotografia." 

Entretanto, Dan trabalhou na criação do 
desenho de Sydney, na Austrália, em que a cidade era 
representada a 10 metros abaixo da água. Dan queria 
saber como os prédios na superfície da água apareceriam 
em relação ao solo. "Encontrei apenas algumas referências 
fotográficas de cidades parcialmente submersas", lembra. 
"Pensei que seria legal construir um modelo simples de 
cidade em um app 3D, submergê-la virtualmente, aplicar 
shaderse iluminação realistas, e ver como seria o 
resultado.Tenho coisas em mente que não seriam 
aplicáveis em um pedaço de papel." 

Segundo Adam Benton (www.kromekat.net), 
como ilustrador 2D, você fica acostumado a um ponto de 
vista fixo. Adam é um ilustrador que cria imagens digitais 

tanto para 2D quanto para 3D.Também é conhecido por 
seus filmes independentes de ficção científica, um dos 
quais lhe rendeu um prêmio George Lucas Selects. Como 
sua carreira teve início nos meios tradicionais, ele 
entende o ponto de vista de Dan. "Em 3D, mesmo que 
você não precise de um visualizador para ver os detalhes 
de uma forma que não está visível, ainda precisa da 
forma para lançar uma sombra apropriada ou refletir um 
objeto adjacente." 

Alguns criativos podem ver essas habilidades 
abrangentes como uma desvantagem, mas Adam defende 
que é uma das maiores vantagens do design 3D:"Quando 
você cria um objeto, pode vê-lo a partir de qualquer ângulo 
e fazer ajustes para arrumar a perspectiva, coisas que 
seriam impossíveis em 2D", explica. 

Sua abordagem pictória lhe rendeu uma boa 
base em composição colorida etexturizada.Ter 
conhecimento sobre fotografia é útil para transferir suas 
habilidades 2D para 3D. As habilidades exigidas para 
moldar polígonos são um apoio para fazer modelos ou 
fundos esculturais. Para Adam, independente da sua área 
de atuação, as habilidades são transferíveis. A chave para 
se aprimorar no 3D está em experimentar softwares. 
Melhorar habilidades observacionais também é crucial, 
portanto estude como as coisas se movem e as imite. 

"O importante em 3D é a iluminação", diz o 
designer Gavin Strange. "Aprenda como diferentes luzes 
funcionam, onde precisam ser inseridas e como afetam 
seu modelo. Passeie pelas ruas, estude como as lâmpadas 
difundem a luz e onde ela é refletida. Gosto de como o 
digital pode alterar a forma como olho o mundo." > 
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> Gavin é designer sênior do departamento digital da produtora 
Aardman Animations, que produz material para filmes e televisão, como a série 
Wallace e Gromit, além de games, sites e animações. Sob o pseudônimo de 
JamFactory (www.jam-factory.com), Gavin já criou desde curta-metragens até 
toy arts. Quando se trata de 3D, entretanto, ele se considera um novato. Apenas 
recentemente começou a experimentar no campo, e atualmente estuda por 
meio de tutoriais até se sentir competente para integrar gráficos 3D em seu 
trabalho. "É atestar o óbvio, mas o 3D dá uma nova dimensão ao seu trabalho. 
Você não acha que o trabalho é tão pesado até modelar um simples formato e 
se importar com o resultado em cada ângulo." 

Descobrir a nomenclatura também foi desafiador, mas ainda sim não 
foi o aspecto mais difícil do design 3D."Meu fluxo de trabalho inclui abrir o 
Cinema 4D, pressionar alguns botões, deletar o que fiz, visitar o YouTube e 
procurar coisas como:'Como faço um cilindro?'. É como aprender um 
instrumento. Você aprende algumas regras para poder quebrá-las quando for 
fazer sua versão." 

É verdade que não existem atalhos para aprender a lidar com os softwares, mas, 
de acordo com Mike Griggs (www.creatiyebloke.pom), designer com mais de 17 
anos de experiência em motion graphics e visualização 3D, o processo não 
precisa ser caro. "Uma das questões principais, é aprender como alcançar 
integração 3D sem gastar muito dinheiro em aplicativos 3D. Não descarte as 
ferramentas que já possui, como as ferramentas 3D no Photoshop e no 
lllustrator. As ferramentas do Phosothop podem quebrar muito o galho." 

Ele recomenda Blender por seu mecanismo fluido, Sculptris para 
esculturas e SketchUp para visualização arquitetônica - todos são gratuitos. O 

designer lembra que, na transição, ter paciência é 
essencial. "Você deve amar - ou pelo menos tolerar - a 
barra de render. Não ache que irá fazer o próximo-
Transformers em apenas uma semana depois de abrir o 
Maya", fala. Com o 3D mais acessível e os computadores 
cada vez mais potentes, a demanda só cresce. 

O designer 3D Rizon Parein (www.rizon.be), da 
Bélgica, pontua que o profissional pode ficar muito preso 
ao lado técnico do design 3D. "O importante é trabalhar a 
composição, o equilíbrio, o crop e a tensão. Não importa se 
está em 2Dou 3D, se é digital ou pintura. Você precisa 
aprimorar certas técnicas, mas mesmo com conhecimento 
básico em 3D é possível criar boas coisas." 

Com frequência, Rizon recebe e-mails de 
designers 3D experientes que fazem perguntas sobre seu 
trabalho - questões sobre coisas que até ele não entende. 
"Trabalho há 10 anos com 3D e ainda uso o básico", 
comenta. Ele deixou a escola aos 17 anos, antes de 
trabalhar com design gráfico e, posteriormente, com 
animação 3D. Naquela época, tirava dúvidas no CGTalk, um 
dos maiores fóruns on-line para artistas digitais. A 
resposta geralmente era a mesma: "Diziam para ler o 
manual, mas adoro o processo de tentativa e erro. Aprendi 
muito dessa forma, coisa que teria perdido se tivesse lido o 
manual", confessa. 

Mikael Eidenberg 'www.mikaeleidenbrg.com), 
designer gráfico e artista 3D, discorda:"A referência do 
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manual será sua melhor amiga". Para ele, a melhor forma de aprender é ajustar 
os elementos, estudar as diferenças e ler muito sobre as ferramentas que 
utilizará." Um entusiasta de 3D, Mikael acredita que é essencial ter uma visão 
clara de como será a aparência de seu trabalho - e exatamente como irá 
alcançar - antes de começar. "Em minha opinião, a maior diferença entre 3D e 
outras disciplinas criativas é que muitas vezes você está trabalhando no escuro. 
Até quase ter finalizado o trabalho, você não saberá qual o resultado antes de 
renderizá-lo; e você não consegue fazer o render até ter modelado os objetos e 
configurado a cena e a iluminação." 

O trabalho de Mikael é caracterizado por sua iluminação complexa e 
hábil. Como a maioria dos artistas 3D, sua produção também é direcionada para 
outros campos de criação, equilibrando a demanda técnica do software usado 
com esforço artístico. "Abrir um software 3D pela primeira vez e não ter a menor 
ideia por onde começar é muito frustrante. A quantidade de parâmetros é quase 
infinita. Uso meu conjunto de ferramentas 3D há quase 10 anos e e ainda não 
tenho uma pista do que 50% dos parâmetros são. Como na maior parte dos 
softwares, você não vai precisar de todas as ferramentas enquanto for um 
novato no assunto." 

Ele aconselha que o profissional se concentre no básico da 
modelagem e da renderização: "Se você quiser experimentar, sempre tem 
exemplos de cenas nos pacotes 3D. Veja como foram produzidos e sempre 
tenha em mente que, se as outras pessoas fazem, você também consegue." 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 70, p. 54-57, jun. 2013.




