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RESUMO 

 

A proposta do presente estudo monográfico é compreender como a computação gráfica 3D 

consegue obter imagens tão reais a ponto que possam substituir fotografias publicitárias em 

anúncios de anunciantes como Havaianas. Para tirar uma amostra deste contexto foram 

selecionados na edição da Veja de 23 de dezembro de 2009 três anúncios nos quais se constatou o 

uso desta técnica. A partir desta problemática foram criadas categorias para a técnica de pesquisa 

leitura e análise de imagem para melhor adequar-se as necessidades desta pesquisa. Para melhor 

esclarecer estas questões o trabalho primeiro trás abordagens teóricas sobre a relação da fotografia 

com a realidade, o processo de produção de imagem 3D e a relação da publicidade com a realidade. 

 

 

Palavras – chave: Computação gráfica 3D, Fotográfia, Realidade, Publicidade. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this monographic study is to understand how 3D computer graphics images as real 

can get to the point that they can change photographs in advertisements for advertising advertisers 

as Havaianas. To take a sample of this edition were selected in the context of the Veja Magazine of 

December 23, 2009 in which three ads were found using this technique. From this problem 

categories were created for the reading research technique and image analysis to better suit the 

needs of this research. To better clarify these issues behind the first theoretical work on the 

relationship of photography to reality, the production process of 3D image and the relationship 

between advertising and reality. 

Keywords: 3D Computer Graphic, Photograph, Reality, Advertising. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A sociedade atual é constantemente, assediada por anúncios publicitários que tentam a cada 

instante chamar a atenção dos consumidores e obter uma visão ou atitude favorável em relação à 

marca anunciada. 

Neste contexto, o objetivo das agências é terem os seus anúncios destacados de maneira que 

chamem mais a atenção dos consumidores. O que gera a busca constante por parte da publicidade, 

pelas mais belas imagens, fato que é possível constatar em revistas, jornais, outdoors, televisão, 

internet ou qualquer outra mídia publicitária. 

Este fator pode acabar direcionando as agências a procurarem imagens através de técnicas 

como a fotografia que possui a característica de conseguir captar até mesmo os mínimos detalhes de 

uma cena. Assim podendo representar tanto o produto em si quanto a ideia que o mesmo deseja  

transmitir, podendo assim não somente chamar a atenção dos clientes, mas passá-los  a melhor 

impressão possível sobre o que tal produto tem à oferecer. 

Contudo, como iremos ver no presente estudo, esta busca pelas melhores imagens, pode 

levar as agências de publicidade a buscar novas técnicas de representação, como a computação 

gráfica 3D para produzir as imagens que possuam tamanho grau de realismo a ponto de serem até 

mesmo confundidas com fotografias. 

Diante desta realidade, este trabalho busca compreender como as imagens que utilizam a 

computação gráfica 3D alcançam um nível de percepção real a ponto de poder substituir a própria 

fotografia em anúncios publicitários. 

Para responder a este questionamento se trabalhou com os objetivos de identificar quais 

elementos encontrados nas imagens que fazem parte do corpus da análise contribuem com a 

percepção de realidade. Além de relacionar estes mesmos com o processo de produção destas 

imagens, podendo assim encontrar um possível ponto de convergência da fotografia e do 3D.   

Para a realização desta análise foi selecionada na edição de 23 de dezembro de 2009 da 

revista Veja, na qual haviam dez anúncios de pagina dupla das sandálias Havaianas, sendo que 

destes dez foram separados três, pois nestes foram constatado o uso da computação gráfica para a 

sua produção, através da exposição em comunidades relacionadas ao 3D por parte do estúdio que as 

produziu.  

Assim o referencial teórico desta pesquisa tem a proposta, proporcionar uma maior 

compreensão sobre a percepção de realidade na fotografia, a computação gráfica 3D e de que forma 
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a publicidade lida com a realidade, assuntos que servem para embasar o trabalho de forma que 

posteriormente seja feita uma leitura e análise de imagem do objeto de estudo. 

Tento estes assuntos em mente, o primeiro capitulo tratará sobre a relação da fotografia 

como a representação da realidade, trazendo assim como iremos tratar mais adiante, diferentes 

linhas de pensamentos que tratam a realidade fotográfica de formas diferente. 

Já o segundo capitulo visa embasar o assunto referente a computação gráfica 3D, passando 

por uma rápida retomada histórica até chegar aos seus conceitos e o processo de produção em si. 

Para que assim possam ser compreendidas as possibilidades de produção de imagens realistas. 

 E para finalizar o referencial teórico, o terceiro capitulo fala sobre como a publicidade se 

relaciona com a realidade em seus anúncios, para que a partir deste ponto possa se relacionar à este 

capitulo os dois anteriores, podendo assim tornar mais clara a utilização da computação gráfica e da 

fotografia para suprir a demanda do universo publicitário. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A FOTOGRAFIA E COMPUTAÇÃO GRÁFICA EM 3D: HISTÓRIAS E CONCEITOS 

 

Para melhor compreensão do presente estudo é de suma importância que se compreenda o 

que é fotografia, o que é computação gráfica em 3D e como ambas possuem a capacidade de 

representação da realidade. Bem como, suas especificidades, particularidades e relações com a 

publicidade. Para isso no decorrer do presente capitulo, serão abordados os aspectos históricos da 

fotografia e a sua estreita relação com a realidade. Apresentando uma discussão teórica acerca dessa 

questão. Também, apresentam-se as características da computação gráfica em 3D e os pontos aonde 

tanto a fotografia quanto a mesma se aproximam e se auxiliam na prática do campo publicitário. 

 

2.1.1 Fotografia E Realidade 

 

O nascimento da fotografia acontece de fato com o desenvolvimento da sociedade industrial, 

pois esta sociedade sentiu a necessidade de uma forma de representação adaptada a sua época. 

Rouillé (2009, p.31) retrata esse momento explicando que: 

Na metade do século XIX, a fotografia foi a melhor resposta para todas essas necessidades. 

Foi o que a projetou no coração da modernidade, e que lhe valeu alcançar o papel de 

documento, isso é, o poder de equivaler legitimamente as coisas que ela representava.  

Tendo em vista este contexto a fotografia toma um importante papel de documento dentro da 

sociedade industrial. Isso se deve a fotografia principalmente as possibilidades que a mesma 

oferecia, pois naquela época a fotografia já era capaz de captar imagens com tamanha riqueza em 

detalhes que a população da época atribuía a ela o “status” da mais pura representação do que foi 

fotografado.   

Neste período, após mais dez anos de experiências, Joseph Nícéphore que era uma homem 

dedicado à invenção de aparelhos técnicos, realizou no ano de 1826 a primeira fotografia, se 

definirmos esta como uma imagem inalterável, obtida através da ação direta da luz. Esta a imagem 

foi a da janela do sótão de sua casa localizada em Chalons-sur-Saône (BUSSELLE, 1979).  

A fotografia é derivada de dois vocábulos gregos que significam “escrever com luz”, pois o 

ato fotográfico acontece a partir da captação da luz e cria as sombras, e este fator contribui tanto 

para a percepção espacial quanto para o tom, textura e desenhos (BUSSELLE, 1979). 
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Seguindo por esta mesma linha, Aumont (2005) denomina o momento fotográfico como um 

registro de uma situação luminosa em algum local em um determinado momento. Sendo assim, o 

ato fotográfico não somente se limita a captura de luz e sombra através de um processo físico, 

químico e mecânico, mas ela capta um recorte daquela situação que ali esta exposta, naquele local e 

naquele instante. 

Devido a propriedade fotográfica de ser a reprodução de um fragmento capturado de um 

determinado tempo e local, a fotografia passa a ser tratada como a representação da realidade. 

Dubois (2003), diz que isso acontece devido ao fato da fotografia ser uma possível evidência, pois a 

mesma proporciona provas, de maneira que não reste espaço para duvidas do que esta sendo dito. 

Desta forma a fotografia supre a necessidade humana de “ver para crer” uma vez que ela apresenta 

uma imagem que foi captada de um momento em um espaço com uma grande quantidade de 

detalhes. 

Dondis (1999) nos trás o exemplo de uma ave, com a fotografia se torna possível a captura 

desta ave em um tempo e espaço. Através deste pensamento, atribui-se à fotografia o estatos de 

realidade devido a sua incrível capacidade de reprodução de detalhes como luz e sombra, elementos 

que causam a chamada sensação de profundidade. 

Entretanto, o fato de que se presume que a foto deste pássaro seja percebida como um 

recorte daquele exato momento no tempo e espaço, pois para se obter tal reprodução aquele 

determinado pássaro deviria estar naquele momento, no mesmo local que a reprodução indica que 

ele estava.  

Dubois (2003, p.161) segue esta mesma linha de raciocínio ao que “A foto aparece dessa 

maneira, no sentido forte, como uma “fatia”, uma fatia única e singular de espaço-tempo, 

literalmente cortada ao vivo”. Este pensamento reforça a percepção da fotografia como uma captura 

da realidade que ali esta disponível. 

Devido a esta característica, de ser possível registrar fatos de um determinado tempo e 

espaço, Dubois (2003), conta que a imagem fotográfica atinge seu ponto culminante com a 

invenção do cinema, pois este consegue reproduzir com maior fidelidade a realidade, como vemos 

com nossos olhos devido a ilusão de movimento que o cinema proporciona. Com esta afirmação, 

pode-se supor que o fato de vivermos em um mundo onde o movimento está constantemente 

presente, e a percepção do real se manifesta através de uma estreita relação de semelhanças como 

mundo “real”, são razões pelas quais podemos supor que o efeito de movimento e posteriormente o 
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som dentro do cinema tenham sido fatores que contribuíram para o entendimento de que alquilo que 

está sendo apresentado ao público, seja uma reprodução da realidade. 

Porém, mesmo com estas características, houve momentos em que se passou a discutir sobre 

a total credibilidade de realidade que a fotografia possui. Dondis (1999, p.216), retrata esta 

credibilidade da fotografia dizendo que: 

 A fotografia tem uma característica que não compartilha com nenhuma outra arte visual – a 

credibilidade. Costuma-se dizer que a câmera não pode mentir. Embora se trate de uma 

crença extremamente questionável, ela dá à fotografia um enorme poder de influenciar a 

mente humana. 

 

 

Sendo assim, mesmo com todas questões técnicas que a fotografia oferece para a captação 

imagética de um momento, desde seus detalhes, ela passou ao longo da história a ser questionada no 

que diz respeito a sua real credibilidade. 

Para melhor esclarecer estas questões, Dubois (2003) pontua a existência de três pontos de 

vista sobre antigas discussões da fotografia, como de fato uma representação de uma realidade. São 

elas: a fotografia como espelho do real, a fotografia como uma transformação do real e a fotografia 

como um traço do real. Mesmo assim, Dubois (2003) explica que não importa se a crítica for contra 

ou a favor da fotografia, em todos os pontos de vista a trazem como a mais perfeita forma de 

imitação da realidade.   

 O primeiro ponto de vista, se refere a reprodução fotográfica como um espelho do real, que 

surge no século XIX. Nele o efeito de realidade se manifesta através da semelhança existente entre 

o objeto que esta sendo fotografado e a reprodução que ali foi obtido através de todo o processo 

químico físico e mecânico. Dubois (2003) explica essa situação ao dizer que a atribuição da 

fotografia como verdade se dá uma vez que ela imita mais perfeitamente a realidade. Assim, a 

percepção de real neste caso é devido à semelhança entre as imagens fotográficas e a percepção que 

temos do mundo real. 

 Tendo em mente essa relação da realidade baseada na semelhança entre a foto e o objeto 

fotografado, podemos dizer que a fotografia como espelho do real trabalha dentro da semiótica de 

forma icônica, pois segundo Hall (2008, p.14), a principal característica de qualquer ícone é que 

este “carrega um nível de semelhança entre o significado
1
 e o significante

2
”. Com base nestes 

                                                           
1
 Significando: é tudo aquilo que o significante represente. 

2
 Significante: é o objeto que trás consigo um significado como por exemplo: uma maça que seu significado pode ser a 

tentação, saúde ou a própria fruta  
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pontos Santaella e Nöth (2005) comparam a imagem mental (projetada no cérebro humano) como 

copias icônica. Desta forma observa-se que a fotografia se torna um ícone do que foi fotografado a 

partir do seu grau de semelhança com o mesmo. 

Este ponto reforça o viés do reconhecimento do real a partir do que esta sendo visto no 

objeto (foto) e o que se vê a olho nu. Dondis (1999) reforça este pensamento ao dizer que a 

fotografia se assemelha à habilidade do olho e do cérebro humano de reproduzir imagens reais em 

um ambiente real, e este efeito é o que se trata como realidade. 

 Já no século XX surge o ponto de vista da fotografia como uma transformação do real. 

Nesse momento surge a discussão sobre uma possível transformação da realidade através da 

fotografia, entretanto deve-se deixar claro que esta visão já começa a ser discutida ainda no século 

XIX, pois Eastlake apud Dubois (2003, p.37-38) afirma que: 

 
Consequentemente, é evidente que qualquer que seja o sucesso que a fotografia possa ter 

quanto a uma estrita imitação dos jogos de sombra e luz, nem por isso deixa de falhar na 

restrição de um verdadeiro chiaroscuro
3
, ou na verdadeira imitação da luz e da obscuridade. 

E, mesmo se o mundo no qual nos encontramos, em vês de se exibir diante de nossos olhos 

com todas as variedades de paleta colorida, só constituído de duas cores – o preto e o 

branco com todos os seus graus de intermédios – e se qualquer figura fosse vista em 

problemas de visão – mesmo então a fotografia ainda não poderia copiá-las corretamente. 

Devemos nos lembrar de que a natureza não é apenas feita de sombras e luzes verdadeira, 

diretas; por trás dessas massas muito elementares, possui inúmeras luzes e meios-tons 

refletidos que brincam ao redor de cada objeto, arredondam as arestas mais cortantes, 

iluminam as zonas mais escuras, clareiam os lugares cobertos de sombras, o que o pintor 

experiente se deleita em restituir. 

 

 

 Desta forma surgem criticas a esta atribuição de realidade, pois a mesma não conseguia 

reproduzir todos os aspectos do mundo real, como por exemplo as limitações de cores que devido a 

carência de questões importantes como a possibilidade de reproduzir cores e outros tons não fossem 

somente os degradés
4
 do preto para o branco. Ao mesmo tempo que o movimento e os sons no 

cinema agregam a percepção do real, a falta de cor nas imagens poderia diminuir esta impressão da 

percepção de realidade das fotografias. Uma vez que vemos e conhecemos o mundo também 

através das cores que ajudam a definir objetos, como frutas por exemplo. Por isso, a fotografia preta 

e branca foi criticada como uma perfeita reprodução do real, pois não possuía tais propriedades para 

a reprodução cromática do mundo concreto e percebido por sujeitos que não apresentem alguma 

deficiência visual. Sendo assim se no ponto de vista da fotografia como espelho do real é sustentada 
                                                           
3
 Chiaroscuro: palavra italiana para “luz e sombra ou, mais literalmente, claro-escuro. 

4
 Degradés: diminuir gradualmente a luz, cores ou sombras. Disponível em http://www.infopedia.pt/lingua-

portuguesa/degrades 



 

14 

 

pela semelhança da reprodução fotográfica com o mundo real, esta critica apontava justamente o 

ponto no qual a fotografia não era capaz de reproduzir com fidelidade as características do mundo, 

uma vez que haja a carência de algum aspecto, já abalaria o ponto de vista da fotografia como o 

espelho do real. 

 No século XX, se retoma a estas discussões sobre a relação entre a fotografia e a realidade 

com maiores amplitudes. Neste período também se questionou se a fotografia reproduz; A realidade 

uma vez que a imagem fotográfica é gerada através de um determinado ponto de vista, escolhido 

por quem esta fotografando, como por exemplo, a distancia do objeto, o enquadramento desejado 

(Dubois, 2003). Com isso, também entra em pauta a subjetividade do fotógrafo na escolha do 

assunto a ser captado e qual a melhor maneira de melhor representar tal momento em uma 

fotografia. Tais fatores podem modificar a mensagem do que está de sendo representado e o que de 

fato se encontrava naquele local e tempo. 

Rouillé (2009, p.77) explica esta relação da transformação da realidade através da imagem 

fotográfica dizendo que “A fotografia nunca registra sem construir, sem criar”. O autor completa 

que a fotografia produz um novo real nesse processo conjunto de registro e de transformação de 

algo dado como real. O autor denomina este novo real como o real fotográfico. Com isso se entende 

que ao se preparar para fotografar, o próprio fotógrafo já interfere no momento que será 

fotografado, pois até mesmo o seu posicionamento perante tal cena pode influenciar na percepção 

de quem for posteriormente ver a fotografia, pois o espectador estará vendo o mundo através do 

olhar de quem fotografou a fotografia. Este fator pode se tornar tendencioso em determinadas 

situações, portanto a fotografia não seria uma copia tão perfeita da realidade, mas sim uma 

transformação dela através da percepção de quem capta a imagem.       

Com base nestes pontos de vista, nota-se que neste período as críticas a realidade na 

fotografia, tomam um rumo diferente, agora se cogita o olhar de quem as capta, uma vez que o 

fotógrafo é quem determina aquele momento que será fotografado, podendo através de técnicas de 

posicionamento captar imagens que ocultem elementos da cena por exemplo. Sem contar algumas 

especificidades fotográficas aplicada à determinadas áreas, como na publicidade, onde há toda uma 

produção para que seja fotografado; mas esta questão, será abordada mais adiante neste presente 

estudo. Desta forma, a fotografia obtida deste momento teria a realidade modificada para que 

favorecesse a mensagem que este sujeito deseja mostrar ou enfatizar. Com isso fotografia perde a 

conexão com a realidade e passa a ser por si só outra realidade que Rouillé trata como o real 
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fotográfico, sendo esta a realidade transformada pelo olhar do fotógrafo, assim criando a sua própria 

realidade que não necessariamente seja um retrato verdadeiro do real. 

Com essas discussões sobre a falta de cores fora do degradés preto e branco e a 

subjetividade de quem exerce o ato de captura de um instante, a fotografia quando tratada sob o viés 

da transformação do real passa a sumir o papel de símbolo Dubois (2003). Quando passamos a ver o 

fotógrafo como um emissor de uma determinada mensagem através da fotografia, a foto deixa de 

ser um ícone que simplesmente represente algo devido a seu grau de semelhança e passa a ser um 

símbolo que carrega um significado. Um simples exemplo disso é a fotografia de um aperto de mão, 

onde trás o significado de uma saudação. Pois esta fotografia não trás somente uma reprodução 

icônica do momento em que os dois sujeitos apertam suas mãos, mas tal foto passa a exercer a 

função de simbolizar o ato de saudação entre aqueles indivíduos. Este significado só é transmitido a 

partir do momento em que o fotógrafo entende que aquele momento fotográfico trás não somente 

duas mãos, mas todo o potencial de significado que aquele significante possui naquele instante.   

Para reforçar esta linha de pensamento Coutinho (2005, p.339) diz que a fotografia é , 

 

Capaz de capturar o acaso, eternizar determinado instante, fotografia representa uma visão 

simbólica da imagem original, a partir do olhar de quem produziu aquela imagem. Esses 

“poderes da fotografia seriam utilizados de maneira diferenciada, de acordo com o tipo de 

intenção daquela mensagem visual ou, ainda, da comunicação em que ela se insere. 

 

Desta forma o autor reforça esta visão da interferência do olhar do fotografo dentro da 

produção da imagem fotográfica. Assim sendo este ponto de vista trata a fotografia não mais como 

somente uma copia exata da realidade, mas sim como uma mensagem carregada de significados e 

intenções. 

A fotografia como traço do real é o terceiro e o último ponto de vista citado por Dubois 

(2003). Se anteriormente a fotografia como espelho do real se tratava de uma ordem icônica devido 

a sua semelhança com o real e na transformação da realidade de ordem simbólica uma vez que se 

obtém a representação através de convenção geral, no terceiro ponto de vista a fotografia se 

encontra a ordem do índice.  

Para melhor embasar este raciocínio Pierce apud Dubois (2003, p.49), 

 

As fotografias, e em particular as fotografias instantâneas, são muito instrutivas porque 

sabemos que, sob certos aspectos, elas se parecem exatamente com os objetos que 

representam. Porém, essa semelhança deve-se na realidade ao fato de que essas fotografias 

foram produzidas em tais circunstancias que eram fisicamente forçadas a corresponder 
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detalhe por detalhe à natureza. Desse ponto de vista, portanto, pertencem à nossa segunda 

classe de signos: os signos por conexão física [índice]. 

 

Esta definição é empregada por Dubois, pois leva em consideração que para o a fotografia 

de um objeto sobre uma mesa de madeira, por exemplo, significa que no momento fotografado 

aquele objeto se encontrava naquelas condições, mas não significa que o mesmo ainda se encontra 

no mesmo local e na mesma posição. 

Hall (2008) nos trás outro ótimo exemplo que é a fotografia de uma mulher que 

aparentemente estaria morta. Segundo o autor (2008, p.16) este tipo de “fotografia realista 

(representacionais) nos oferecem um desafio porque geralmente parecem ter sido causadas por fatos 

reais, mesmo que sejam representações (falsas)”. Com base nesta citação se distancia a fotografia 

do conceito do espelho do real. Como o autor explica, não necessariamente o que se vê e 

principalmente o que se entende na fotografia significa que de fato realmente ocorreu, mas sim que 

no momento em que se captou aquela determinada situação a mesma estava disponível para que o 

fotografo a pudesse registrar através do ato fotográfico.     

 Outro fator que norteia esta relação da veracidade com a fotografia se não diretamente talvez 

indiretamente, são os paradigmas da imagem. Que retratam em três classificações sobre os suportes 

em que as imagens eram produzidas, armazenadas e reproduzidas. Estes paradigmas segundo 

apresentados por Santaella e Nöth (2005), são divididos no paradigma pré fotográfico, o fotográfico 

e o pós fotográfico. Estes três paradigmas tratam da evolução de processos de produção de imagens, 

a partir do progresso das tecnologias e mecanismos que proporcionaram formas diferentes de 

captação, armazenamento e posteriormente a reprodução das imagens as imagens. Pois estes 

processos interferem na forma como as imagens são produzidas, reproduzidas e armazenadas. Além 

disso esta evolução dos paradigmas, como veremos a seguir trouxe novas possibilidades para o 

campo da representação imagética do nosso mundo. 

O primeiro paradigma trata-se das imagens que são produzidas de forma artesanal 

(SANTAELLA; NÖTH. 2005), como por exemplo, as pinturas, esculturas, imagens nas pedras, 

desenhos e gravuras. Desta forma toda a imagem que seja concebida a partir das habilidades 

manuais se enquadra neste paradigma. Lembrando que devido ao fato as imagens serem produzidas 

de forma artesanal, ou seja através das habilidades manuais dos artistas tanto para pintura, escultura, 

sua reprodução passa pelo mesmo processo, pois para reproduzir uma pintura ou escultura era 

necessário que se produzisse outra, tendo como referencia a primeira, como por exemplo para a 
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reprodução da estatua de Davi (figura 1), que é a estatua feita por Michelangelo, necessitaria de 

matéria prima semelhante a original e um artistas que tenham habilidade para manusear tal material 

de forma que o resultado seja o mais próximo ao de Michelangelo. 

Figura 12: Imagem da estátua de Davi, feita por Michelangelo. 

 

 

Com o surgimento da fotografia vem o paradigma fotográfico, que são todas as imagens que 

são construídas por meio de uma conexão dinâmica e uma captação física de fragmentos do mundo 

visível (SANTAELLA; NÖTH. 2005). Este paradigma depende de uma máquina que faça tais 

registros, e de um objeto visível para ser capturado por ela. Desta forma as imagens que 

anteriormente eram desenhadas em telas por artistas através de materiais de pintura, habilidades 

manuais e principalmente o olhar do artista e agora é capturada, através do processo químico, físico 

e mecânico que a fotografia possibilitava. Além disso, a possibilidade de captar o momento 

instantaneamente, com grande riqueza em detalhes trouxe a possibilidade de fotografar momentos 

do cotidiano de forma instantânea, como a famosa fotografia da figura 2. 

Figura 13: Fotografia dos trabalhadores da construção Rockeller Center em 1932. 
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Para descrever o paradigma pós-fotográfico, que é o terceiro paradigma da imagem, 

Santaella e Noth (2005. p.157) explicam que:  

 

O terceiro paradigma diz respeito às imagens sintéticas ou infográficas, inteiramente 

calculadas por computação. Estas não são mais, como as imagens óticas, o traço de um raio 

luminoso emitido por um objeto preexistente – de um modelo – captado e fixado por um 

dispositivo foto-sensível químico (fotografia, cinema) ou eletrônico (vídeo), mas são a 

transformação de uma matriz de números em pontos elementares (os pixels) visualizados 

sobre uma tela de vídeo ou uma impressora (Couchot 1988: 117). 

 

Tendo estes viés em mente o paradigma pós-fotográfico se trata das imagens que são 

armazenadas através de uma matriz numérica e interpretadas por meio de computadores. De forma 

que ao ser captada a imagem passa por um processo de codificação, para ser armazenada e para ser 

visualizada a mesma passa pelo processo de decodificação desta matriz numérica para ser 

visualizadas em computadores, celulares, entre outros aparelhos tecnológicos e reproduzidas nas 

telas em formas de pixels
5
. Sendo assim a fotografia passa ser capturada e armazenada em discos 

rígidos através de processos de codificação e decodificação de dados, ao invés dos fotogramas que 

antes eram utilizados na fotografia analógica. Ou seja, o processo químico e mecânico da exposição 

no fotograma são substituídos pelo processo de digitalização de imagens que se trata deste processo 

de codificar, armazenar e decodificar. 

 

 

 

Figura 14: Câmera Digital Canon, utilizada para captação e conversão destas imagens para arquivos de dados. 

 

 

 

                                                           
5
 Pixels: As imagens codificadas pelos aparelhos são transformadas em pontos de Luz que ao serem decodificadas são 

visualizadas em um grande grupo formam a imagem captada. 
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Figura 15: Disco Rígido, utilizado para armazenagem de dados. 

 

 

Esta evolução dos paradigmas contribui para o presente estudo, uma vez que com a 

possibilidade da armazenagem digital das imagens através de dispositivos de armazenagem de 

dados, também se tornou possível a sua posterior edição, ou até mesmo como veremos no próximo 

capitulo a criação propriamente dita de imagens no ciberespaço
6
, que somente são possíveis devido 

ao surgimento do terceiro paradigma. 

 

2.1.2 A Computação Gráfica 3D 

 

Como vimos anteriormente a possibilidade de manipulação de imagens através dos 

computadores faz parte do paradigma pós-fotográfico, que possibilita a armazenagem de imagens 

em discos rígidos e, posteriormente, sua manipulação. Porém, o que veremos neste subcapítulo é a 

possibilidade não somente de manipular imagens fotográficas, mas a possibilidade que surge com 

este paradigma, de criar imagens através da tecnologia computação gráficas 3D. Estas Imagens são 

produzidas dentro do ciberespaço, o que significa, neste caso que não há mais uma necessidade da 

captação da imagem do mundo real para ser codificada nos aparelhos digitais para depois serem 

manipuladas, pois como veremos a seguir as imagens neste paradigma modem ser concebidas do 

inicio ao fim nos computadores, e até mais do que isso, podem chegar a tal nível de realismo, como 

veremos aqui neste estudo, a ponto de ser reconhecidas como a própria fotografia dentro do 

mercado publicitário. 

                                                           
6
 Ciberespaço: O espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos 

computadores (LÉVY, 1999, p.92). 
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Estas imagens são criadas através dos computadores tridimensionalmente, o que significa 

que, são aquelas que possuem as três dimensões; largura altura e profundidade. Fator que 

potencialmente pode contribuir para a percepção de realidade destas imagens, uma vez que 

seguindo pelo viés das teorias anteriormente citadas sobre a percepção de realidade através da 

semelhança, pois o mundo como estamos acostumados a ver possui as mesmas três dimensões, 

como por exemplo, quando vemos uma mesa não analisamos somente sua altura e largura, mas 

também sua profundidade para que tenhamos ideia do volume total que este objeto ocupa no 

ambiente. A diferença é que na computação gráfica tridimensional este objeto existe somente em 

forma de representação, não havendo um modelo físico exatamente igual.  

Porém este processo ao contrário do que se imagina não é um assunto tão atual, tendo em 

vista que, segundo Kerlow (2004), nas décadas de 50 e 60 do século XX, que a computação gráfica 

teve um grande desenvolvimento, devido ao surgimento dos primeiros sistemas interativos de 

computadores.  

Neste aumenta os investimentos nos estudos da computação gráfica na década de 60, como 

Costa (2000) explica que, foi em 1967 que a Apple consegue pela primeira vez a possibilidade de 

criar algoritmos de cálculos de visibilidade com sombras e visualizações 3D”. O que possibilitou 

através destes algoritmos, a visualização gráfica em três dimensões nas telas dos computadores. 

Na década de 70 os microcomputadores ficam significantemente mais baratos nos Estados 

Unidos, segundo (KERLOW, 2004). O que possibilitou um grande avanço nas pesquisas tanto na 

parte tecnológica das grande corporações quanto a possibilidade de um maior numero de usuários 

terem contato com esta tecnologia e explorar seu potencial para diversos fins, inclusive o da 

computação gráfica. 

A computação gráfica na década de 1980 é marcada por grandes movimentações no 

mercado que ainda descobria as possibilidades que esta técnica possibilitava, principalmente na 

indústria cinematográfica, mercado que sempre demonstrou grande interesse pela técnica do 3D 

para suas produções. Neste período, Costa (2000) cita fatos como a participação da Industrial Light 

& Magic
7
 na produção de filmes como Star Trek III- The Wrath of Khan,

8
 aonde para criar efeitos 

especiais foi utilizado da técnica da computação gráfica tridimensional. Com isso o mercado 

                                                           
7
 Divisão da produtora LucasFilms cinematográfica responsável pela produção de efeitos visuais em computação 

gráfica. Disponível em http://www.ilm.com/ 
8
 Filme de ficção cientifica produzido em 1982. 
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cinematográfico cada vez mais via as possibilidades que já naquela época era possível através da 

computação gráfica.   

Esta produção de imagens tridimensionais através de computadores só é possível graças a 

invenção dos softwares 3D
9
 que para Freeman (2005, p.24) funcionam como “a antítese da 

fotografia. Cria pura ficção, digitalmente, num espaço virtual”. Com base neste pensamento, o 3D é 

o contrário a fotografia, pois embora os produtos finais possam ter semelhanças, seus processos de 

produção são diferentes. A fotografia publicitária por exemplo, necessita de um momento de pré-

produção, para que seja planejado e recolhido todos materiais que serão fotografados, no momento 

da captação fotográfica, e a pós- produção aonde são tratadas as imagens obtidas a partir dos 

esforços anteriores. 

A computação gráfica 3D possui um processo de produção diferente da fotografia, como 

mostram Kerlow (2008) e Gottsfritz (2010), ao pontuar as etapas da produção do 3D como a 

modelagem, texturização, iluminação, render
10

 e a pós-produção.  

A primeira parte do processo é a modelagem, que segundo Kerlow (2008) é toda a descrição 

espacial e localizada de um objeto tridimensional em uma cena, com a utilização da computação 

gráfica é chamada de modelagem. Sendo assim, a modelagem é o momento em que são produzidos 

e arquitetados os objetos que serão inseridos na cena posteriormente. Podemos relacionar esta 

primeira etapa do processo de produção na computação gráfica com a pré produção, pois ambas 

servem para recolher os materiais que iram ser utilizadas na cena em questão. Como por exemplo, 

uma cena que necessite de uma garrafa de Wisky sobre uma mesa, é necessário que seja ambas, a 

garrafa e a mesa sejam modeladas num sofware 3D, além claro do chão no qual a mesa estará 

posicionada, podemos comparar também este contexto com a criação de uma maquete feita de 

forma digital, aonde todos os objetos devem ser produzidos, como na figura 5, que ilustra a visão de 

uma garrafa de Whisky já modelada. 

                                                           
9
 Aplicativos para computador que possibilitam a produção e manipulação de imagens tridimensionais. 

10
 Processo de finalização da imagem 3D (Kertow, 2008). 
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Figura 16: Modelo 3D da garrafa de Wisky. 

 

. 

 

A etapa da texturização poderia ser comparada ainda na etapa de pré-produção fotográfica 

como um acabamento do que foi modelado, pois é o momento em que é configurada a aparência 

dos objetos modelados no processo anterior, através das opções disponíveis no software 3D, como 

reflexos, difusão, luminosidade, por exemplo, (KERTOW, 2008). Neste momento é que se definem 

aspectos como, o grau de reflexo
11

, refração
12

 de um objeto ou sua opacidade, além disso, é 

necessário que se pense como aquele determinado objeto reagira com a iluminação como, por 

exemplo, pensar como a luz se dispersa no corpo humano ou numa vela, pois em ambos a luz não 

somente atinge a superfície, mas há uma dispersão de luz internamente em ambos os casos. Isso 

pode ser constatado quando se coloca a mão contra a luz e as pontas dos dedos ficam vermelhas 

devido ao nosso sangue. 

 Para isso existem técnicas como o Subsurface Scattering que como sua tradução diz 

(dispersão da luz abaixo da superfície), que consiste em simular os efeitos de dispersão da luz por 

baixo de sua superfície, como no caso do corpo humano, pois logo que os raios luminosos atingem 

a pele eles não são totalmente rebatidos, mas sim eles transpassam a pele e se dispersam através do 

sangue, um exemplo prático disso é colocar a mão contra uma luz, as pontas dos dedos se tornam 

vermelhas devido a essa dispersão.  

Podemos relacionar estas características da texturização com a percepção de realidade se 

pensar que tais fatores ocorrem no mundo real, mesmo que não compreendamos como acontece, 

                                                           
11

 Efeito produzido pela luz numa superfície espelhada. 
12

 A refração modifica a velocidade da luz, mesmo que a direção permaneça a mesma (caso a luz incida 

perpendicularmente à superfície). 

http://pt.wiktionary.org/wiki/efeito
http://pt.wiktionary.org/wiki/luz
http://pt.wiktionary.org/wiki/superf%C3%ADcie
http://pt.wiktionary.org/w/index.php?title=espelhada&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Velocidade_da_luz
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foto é que eles ocorrem e para que a imagem produzida no computador passe a mesma sensação é 

necessário que tais eventos estejam presentes nestas imagens.  

Isso tudo significa que seguindo o exemplo da garrafa produzida modelada anteriormente, o 

próximo passo é a texturização da mesma que nesse estágio a garrafa deverá ser configurada certos 

parâmetros para simular todas as propriedades dos materiais modelados, como no caso da garrafa, o 

vidro e o rotulo ou no caso da mesa a sua superfície, sempre levando em considerações os itens 

citados anteriormente para simular da melhor forma possível os materiais existentes na cena, como 

na figura 6. Isso é apenas um exemplo de fatores nos quais devem ser pensados no ambiente 3D 

para se obter imagens foto realistas. 

 

Figura 17:Painel de configurações de textura do software 3D Lightwave. 

  

 

No processo de iluminação dentro do espaço tridimensional dos softwares 3D é quando se 

leva em consideração a importância das luzes que iram compor a imagem, pois ela tem a função de 

revelar o mundo que está nele inserido (KERTOW, 2008). O autor afirma ainda que há técnicas e 

estratégias de uso para iluminar o universo 3D, bem como para criar a impressão de estar em um 

cinema ou teatro. Wyatt (2011) compartilha da visão que luz exerce na cena, segundo ele, podendo 

afetar a forma como vimos e interpretamos o mundo, pois dependendo da iluminação que será 

criada para determinada cena pode-se transmitir informações como o horário do dia em que a 

imagem está simulando, como por exemplo, uma iluminação que simule um dia logo pela manha ou 

até mesmo uma rua à noite. Tais cenas possuem uma iluminação própria que não pode de forma 

alguma ser ignorada.   
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Neste ponto a computação gráfica se assemelha à fotografia publicitária, que necessita do 

uso de luzes para iluminar os elementos que serão fotografados, se utilizando as mais diversas 

estratégias e técnicas para que se obtenha a melhor imagem possível e transmita a mensagem da 

maneira desejada. Vale ressaltar que todos os conhecimentos de iluminação aplicados em softwares 

3D têm como principal base a fotografia real, pois o objetivo do software é nada mais nada menos 

do possibilitar ao usuário as melhores ferramentas para simular o mundo real ou quem sabe até 

mesmo alterá-lo se necessário.  

Wyatt (2011, p.112) explica que no 3D “devesse entender o comportamento da luz para criar 

o efeito desejado”. Assim se torna evidente que a iluminação no 3D exige uma compreensão da 

iluminação existente no mundo físico, para melhor poder traduzir esta iluminação para os softwares 

3D. Como na imagem 7 que trás como exemplo a cena da garrafa de Wisky iluminada.     

Porém para se obter uma imagem foto realista é de estrema importância que haja um grande 

conhecimento teórico e técnico por parte de quem está preparando a iluminação da cena virtual. 

Entender sobre posicionamentos de luzes e a intensidade da mesma, temperatura de cor, no caso de 

uma cena externa em que haja a necessidade de se criar uma fonte de luz quente (sol) ou fria (lua) 

ou em cenas internas, uma janela que com é uma fonte de luz não pode ser ignorada. Esta percepção 

do mundo real é um fator de suma importância para quem trabalha com iluminação em computação 

gráfica. Bem como, buscar nesse tipo de produção uma imitação da realidade e do realismo dos 

objetos, necessário para um processo publicitário que busca atingir o publico alvo quando no 

momento da construção da mensagem comunicacional. 

 

Figura 18: Cena da garrafa iluminada. 
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Por último o render é o momento em que o computador irá fazer os cálculos da cena atual 

para poder assim gerar uma imagem final a partir das configurações dos processos anteriores, como 

explica Gottsfritz (2010) que, 

 
Na última etapa do software tridimensional, a renderização permite que a imagem em 

construção no software, antes vista com arames e superfícies seja gerada simulando 

condições reais, com a aplicação de materiais/texturas e iluminação. O resultado, após 

todos os cálculos vem a ser o produto final de todas as etapas acima mencionadas. 

 

 Esta série de cálculos irá materializar uma imagem bidimensional, sendo assim o momento 

do render é algo a ser comparado com o momento em que a fotografia captura, a imagem do mundo 

real (Kertow, 2008). A figura 8 é o exemplo do render obtido da garrafa de wisky. Desta forma, o 

render é o momento fotográfico do ambiente tridimensional da computação gráfica, onde o 

computador processa tudo que foi produzido e configurado nas etapas anteriores. Assim aquela 

imagem que estava presente no ciberespaço de forma tridimensional passa a se tornar uma imagem 

bidimensional, como qualquer fotografia digital ou digitalizada através de scanners
13

 podendo ser 

impressa ou reproduzida virtualmente. 

 

Figura 19: Imagem resultante do render do processo que vínhamos acompanhando anteriormente. 

 

 

 

A pós-produção é posterior à produção da imagem, seja ela fotografia ou produzida por 

computador. Gottsfritz (2010) classifica essa etapa do processo como um retoque dos aspectos 

fotorealistas da imagem, que não era possível ser totalmente controlados no software 3D. Esse 

                                                           
13

 Dispositivo utilizado para digitalizar imagens impressas, transformando as em arquivos digitais. Disponível em 

http://www.infowester.com/scanners.php 
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processo é igual ao da fotografia, aonde se aperfeiçoa as imagens obtidas anteriormente, através de 

softwares como Photoshop
14

, para que se obtenha a melhor imagem em termos de tons de cores, 

contraste, entre outros. Pois como vimos anteriormente na perspectiva da fotografia como espelho 

do real citado por Dubois (2003) a fotografia consegue captar com grande riqueza de detalhes em 

suas imagens e isso agrega no reconhecimento de realidade. Sendo assim com a pós-produção é 

possível realçar estes detalhes, assim aumentando não somente sua beleza estética, mas melhorando 

a sua percepção de realidade. 

Com isso a computação gráfica 3D abre um grande leque de possibilidades de uso como por 

exemplo utilizar uma imagem 3D juntamente com uma fotografia, pois a computação gráfica 3D 

como explica Freeman (2004, p.92),  

A beleza dos programas 3-D reside no facto de a maioria poder representar a superfície de 

um objecto com grande realismo-suficientemente real para ser colocado numa fotografia e 

parecer perfeitamente _à vontade entre os outros elementos reais aí existentes.  

 

Assim a computação gráfica cria um grande leque de possibilidades para áreas como a 

publicidade que como veremos mais adiante no presente estudo, frequentemente se utiliza de 

imagens em suas campanhas publicitárias para atingir de forma mais eficaz o publico no qual 

aquela mensagem se destina. 

Esta pratica de utilizar imagens criadas pela computação gráfica tridimensional em uma 

fotografia segundo Freeman (2004, p.93) “é uma séria altera alteração da realidade”. Assim sendo a 

fotografia perderia aquele status de real prol de um possível objetivo comunicacional, tal como 

vender ou produto.    

Portanto com base no que vimos anteriormente, os três pontos de vista da realidade na 

fotografia, apresentados por Dubois (2003), são muito bem aplicados nos paradigma fotográfico, 

mas com o surgimento do pós-fotográfico surgem novas possibilidades de interferência nas 

imagens, ou com a computação gráfica 3D até mesmo a possibilidade de criação da própria imagem 

dentro deste ciberespaço, o que dependendo do nível seria uma alteração da realidade como disse 

Freeman (2004) ou até mesmo a criação de algo puramente fictício. Estes aspectos dentro de áreas 

como a publicidade pode criar uma grade gama de possibilidades nunca antes vistas ou até mesmo 

substituir praticas tradicionais em busca de imagens cada vez mais ricas em detalhes e esteticamente 

mais elaboradas.  

                                                           
14

 Aplicativo de manipulação de imagens digitais. 
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No próximo capitulo iremos abordar justamente essas relações da computação gráfica em 

3D e a fotografia dentro do âmbito publicitário. 

 

 

2.2 FOTOGRAFIA E COMPUTAÇÃO GRÁFICA EM 3D: APROXIMAÇÕES E 

DISTANCIAMENTOS NO CONTEXTO DA PUBLICIDADE E PROPGADANDA 

 

Conforme a fundamentação no capítulo anterior, em que foram abordados os conceitos 

básicos da fotografia e da computação gráfica tridimensional e, das suas correlações com a 

realidade. Além disso, foram tratados das relações entre esses dois campos e a realidade. Assim, no 

presente capítulo iremos abordar a relação entre a fotografia e a computação gráfica 3D dentro do 

universo publicitário, onde o campo da publicidade se apropria de ambas em prol, como veremos a 

seguir, dos objetivos comercias de seus clientes, estimulando a venda de produtos ou serviços por 

parte da sociedade. 

Primeiramente, a publicidade se diferencia da propaganda, pois a primeira tem como intuito 

a persuasão para aquisição de bens e serviços, enquanto a propaganda visa à disseminação de uma 

ideia ou pensamento (REINHARDT; JACKS. 2005). Desta forma, a publicidade tem sempre em 

vista o seu caráter comercial enquanto a propaganda parte para um lado puramente ideológico. 

Com isso as empresas buscam na publicidade uma forma de não somente se aproximar de 

seus consumidores, mas consequentemente de aumentar as suas vendas. Como esclarece Lopes 

(2008, p.1) ao explicar “a concorrência entre as empresas é tal que exige a intervenção de agências 

de publicidade para instigar o consumo de seus produtos. Em fase da situação, as agências se 

esmeram na criação de campanhas e, principalmente, nas estratégias de persuasão”. Desta maneira, 

as agências de publicidade entram no mercado para promover as marcas de seus clientes, assim 

como os concorrentes de seus clientes possivelmente façam o mesmo. O que acaba gerando uma 

disputa pelos consumidores, uma vez que o mesmo é quem tem o poder de escolha entre uma marca 

ou outra. 

Assim, as agências de publicidade têm como principal papel a promoção de produtos e 

serviços de seus anunciantes que, para Sampaio (1999, p.42), é “desde aquele que anuncia – de 

forma esporádica – a venda de um carro usando através de anuncio classificado em jornal, até uma 

grande corporação que está presente diariamente em diversos veículos de comunicação”. Seguindo 
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pelo exemplo do autor, anunciante é todo aquele que através dos veículos de comunicação 

anunciam seus produtos ou serviços. Seguindo por esse mesmo viés, Covaleski apud Sant’Anna 

(2001) explica que a publicidade é uma maneira de tornar determinado produto, um serviço ou uma 

firma. Onde seu objetivo estaria em despertar o desejo na massa consumidora, pelo que ali esta 

sendo anunciado, ou trazer ao anunciante prestígio de forma clara, sem tentar esconder o que o 

anunciante está pretendendo.  Com esses pensamentos fica claro que a intenção da propaganda é de 

promover suas vendas e agregar valor ao produto ou anunciante sem tentar enganar o consumidor 

sobre as reais intenções daquele material publicitário.  

Para conseguir atingir o público desejado, o emissor da mensagem publicitária deve ter em 

mente aspectos que serão necessários para a formulação da sua mensagem. Como cita Bigal (1999) 

ao dizer que as mensagens publicitárias apresentam o produto, marca ou serviço através de imagens, 

movimentos, sonoridade, cores, que unidas aos aspectos semânticos como motivos, tendências e 

conteúdos. Todos esses elementos colaboram e determinam com a qualidade da comunicação ou 

com a criação publicitária. Assim, a comunicação publicitária busca apresentar o produto aliado ao 

contexto de uma ideia, para assim relacioná-lo com o público. Ressaltando, que a qualidade da 

mensagem, se dá a partir do grau de aproximação destes fatores para que desta forma, sejam 

elaboradas as composições e/ou peças publicitárias mais adequadas ao público. 

Neste cenário a função das agências é estimular as vendas destes bens e serviços, como cita 

Gomes (2003. p.82) quando diz que, 

 

A quantificação do destinatário da mensagem publicitária vem desta natureza primordial 

que é a natureza do comercial, e de seu caráter de comunicação massiva, que obriga o 

produtor a dirigir-se a uma quantidade imensa de indivíduos para que possa, 

consequentemente, vender-lhes uma maior quantidade de artigos 

 

Assim, a publicidade costuma ter uma grande quantidade de indivíduos como receptores de 

seus materiais publicitários, o que a torna uma comunicação massiva, necessitando assim que esta 

massa compreenda as mensagens que a própria agência irá criar. 

Para aumentar o seu poder de persuasão, a publicidade se utiliza de algo que Bigal (1999, 

p.22) fala do “repertório publicitário”, a autora explica que, 

 

Pode-se afirmar que a publicidade não detém uma sintaxe própria, isto é, o modo de 

associar os signos escolhidos pode compor estruturas comunicacionais retiradas de teatro, 

novela, documentários, cenas jornalísticas, composições literárias, textos musicais, 

paródias, programas de humor e de cenas recompostas de quadrinhos, etc. 
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Com isso, a publicidade se apropria de outras áreas para produção de suas ideias, assim 

incorporando outras linguagens ao seu discurso. Esse aspecto se torna relevante para o estudo em 

questão, pois a publicidade absorve e agrega outras fontes de referências e isso, pode trazer outras 

técnicas ou até mesmos fluxos de trabalho diferentes para que se torne possível à materialização de 

uma ideia, uma vez que, as possibilidades são imensuráveis. 

Uma das abordagens mais utilizadas pela publicidade é a da liberdade, felicidade e 

perfeição, como cita Confortin (2007. p.1), “Imagens impressionantes, sedutoras, belas, que 

caminham entre estratégias de informação, persuasão e emoção”. Portanto, a publicidade se utiliza 

de estratégias no uso de imagens para produzir o efeito desejado no seu discurso.  

Seguindo por este mesmo caminho dentro do universo da comunicação publicitária a 

imagem,  

 

[...] é utilizada como ponto referencial entre imagem-semelhança transmitida ao 

observador. As situações vivenciadas e demonstradas pela imagem são reforços da causa e 

efeito do produto sobre o público. Os apelos e sensibilidades plásticas da imagem são 

extraídos do conceito do produto e o que queremos que ele cause ao ser utilizado 

(BERGER apud CONFORTIN. 2007. p.3). 

 

Partindo deste ponto de vista, as imagens publicitárias trabalham não somente com a 

sedução, mas os anúncios fazem uma referencia aos produtos anunciados por meio dela para criar 

uma relação do uso do produto e seus benefícios.  

Para isso uma agência de publicidade costuma se apropriar de diferentes técnicas para 

melhor comunicar aos consumidores de suas mensagens, consequentemente a contratação de 

serviços externos para um determinado trabalho pode ser necessário.  

Nesse contexto, Sampaio (1999) cita exemplos como sendo possíveis fornecedores de 

agências como: ilustradores, produtoras de som, de comerciais e filmes, além de fornecedores 

gráficos, institutos de pesquisa e fotógrafos. Desta forma, estes prestadores de serviços são 

contratados pelas agências conforme a sua demanda por determinada técnica ou serviços.  

 No mercado publicitário, quando as agências necessitam de imagens que elas mesmas não 

consigam produzir, costuma-se contratar serviços terceirizados, como por exemplo, os ilustradores, 

quando se sente a necessidade de alguma ilustração ou quando a necessidade é de uma imagem 

fotográfica, situação onde são chamados profissionais especializados em fotografias publicitárias. 

Neste viés, é possível compreender que a fotografia publicitária é o serviço que a agência irá 

contratar para que, por meio das técnicas e conhecimentos fotográficos, produzam imagens que 
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sejam elas, uma representação do próprio produto ou de algum significante que transmita da melhor 

forma possível à mensagem para o público da marca. 

Entretanto, em alguns casos, devido a fatores como falta de orçamento para realizar uma 

produção fotográfica ou até mesmo pela falta de tempo, muitas vezes o profissional de direção de 

arte, que é o responsável pela parte visual dos materiais/peças dentro da agência, necessita recorrer 

a fotografias disponíveis em bancos de imagens, que são sites que armazenam uma quantidade 

enorme de fotografias dos mais diversos momentos e situações. Mesmo assim, Martins (2010, 

p.121) critica esta solução dizendo que, 

 

Contratar um bom fotógrafo especializado para ajudá-lo a cuidar de a sua imagem dá a você 

segurança de qualidade e exclusividade de imagens, além do fato de que as fotos realizadas 

não tem prazo de validade de aluguel. Dependendo da reciprocidade que houver entre 

anunciante, agência e fotografo (como para todos os demais fornecedores). Poderá haver 

uma negociação para a cessão de longo prazo de direitos patrimoniais de imagem, o que 

acaba de vez com o argumento de que alugar é mais barato. 

 

 

 Hoje, com o crescimento de bancos de imagens na internet, não é difícil encontrar um 

anúncio publicitário que em sua composição gráfica utilize-se da fotografia como solução, seja para 

apresentar um produto, ou se utilizando de modelos vivos para vender roupas e acessórios. Assim, 

torna-se evidente a importância da produção fotográfica não somente pela questão de qualidade do 

trabalho, mas pela possível flexibilidade que estes profissionais podem oferecer para a agência.  

 Os profissionais de fotografia trabalham com uma grande variedade de clientes, seja para 

fotografar calçados, roupas para catálogos de moda, comidas e bebidas, modelos, entre outros. 

Dentro da área de bebidas, por exemplo, Mauro Holanda (2006) explica que na fotografia 

publicitária de bebidas “não é necessário chegar próximo ao real, mas sim, próximo do sonho, pois 

muitas vezes quando conservamos a realidade o resultado pode ser um líquido insípido e sem 

graça”. Desta forma, em alguns casos o fotógrafo deve se utilizar de diversas técnicas para tornar o 

produto mais atrativo do que ele é representado nas fotografias, o tornado mais próximo de um 

sonho do que de fato se preocupar em representar o que realmente esta ali naquele tempo e espaço. 

Esta busca dos fotógrafos publicitários pelo melhor aspecto do produto é um fator que pode 

desprender a preocupação da fotografia publicitária de representar algo que de fato seja uma 

verdade absoluta. Pois a preocupação não seria focada na realidade do que esta sendo fotografado, 

mas sim que o consumidor veja aquilo como algo verdadeiro. Guimarães (2001, p.25) descreve esta 

representação publicitária da realidade quando diz que a publicidade é um mundo onde:  
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Os produtos são sentimentos e a morte não existe. Que é a parecido com a vida e, no 

entanto, completamente diferente, posto que sempre bem-sucedido. Onde o cotidiano se 

forma em pequenos quadros de felicidade absoluta e impossível. Onde não habitam a dor, a 

miséria, a angústia, a questão. Mundo onde existem seres vivos e, paradoxalmente, dele se 

ausenta a fragilidade humana. Lá, no mundo do anúncio, a criança é sempre sorriso, a 

mulher desejo, o homem plenitude, a velhice beatificação. Sempre a mesa farta, a sagrada 

família, a sedução. Mundo nem enganoso nem verdadeiro, simplesmente porque seu 

registro é o da magia.  

 

 Nesta visão, citada pelo autor, a publicidade recria várias situações reais, porém o que se 

sobressai é a idealização do cotidiano. Pois dificilmente estes exemplos dados pelo autor possam ser 

encontrados diariamente na vida da população.    

Compartilhando deste mesmo olhar sobre a maneira de se trabalhar imagens publicitárias, 

pode-se assim dizer que a publicidade, 

 
Tornou-se a fada madrinha por transformar o sapo em príncipe, a baleia em sereia, o feio 

em belo. Modifica a imagem real em uma nova imagem produzida, e muito bem produzida, 

a fim de atrair o nosso olhar para a marca, produto ou serviço ou pelo simples fato de lançar 

idéias para o publico (SILVA; BARRETO; FACIN. 2006. p.1) 

 

Este pensamento reforça ideia de que em alguns momentos a publicidade não visa 

representar a mais pura verdade para promover o consumo de seus produtos. Pois o que vale é se o 

produto que está sendo ali anunciado está sendo apresentado da melhor maneira possível ou então 

de forma absolutamente perfeita. 

Esta busca pela perfeição deve-se ao fato de que hoje existe uma grande valorização da 

beleza, do sorriso, corpo, a mulher, tudo sendo mostrado de forma perfeita (SILVA; BARRETO; 

FACIN. 2006). Desta forma, a questão do perfeccionismo buscado pela publicidade pode ser 

relacionada com a busca da sociedade pela perfeição, principalmente estética. 

Seguindo por este mesmo ponto de vista Baudrillard (2002) compara as técnicas de 

formulação da mensagem publicitária com as técnicas de maquiagem. Pois uma vez que há uma 

substituição dos traços reais por um feixe de mensagens abstratas e coerentes a partir de códigos de 

significação, os códigos de beleza. Sendo assim, a publicidade pode substituir fatores da realidade, 

como no caso da maquiagem, para valorizar o produto anunciado cobrindo eventuais falhas em prol 

de uma aparência esteticamente mais agradável.  

Porém, ao mesmo tempo, Baudrillard (2002, p. 135) afirma que não acusa os publicitários 

de faltarem com a verdade ao dizer: 
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O problema da veracidade da publicidade deve pôr-se da seguinte maneira: se os 

publicitários mentissem verdadeiramente, seria fácil desmascará-los, só que não o fazem, 

não é por serem demasiado inteligentes, mas sobre tudo porque a arte publicitária consiste 

principalmente na invenção de enunciados persuasivos, que não sejam nem verdadeiros 

nem falsos. 

 

A partir desta linha de pensamento a publicidade não engana a público alvo, pois se fosse o 

caso, a população facilmente desmentiria tais argumentos. Ao invés disso, a publicidade segundo o 

autor, busca trabalhar as imagens das marcas com discursos neutros sem entrar em grandes dilemas 

de verdade. Pois seu objetivo é a promoção em prol de uma empresa e caso haja a necessidade de 

uma fuga da realidade para a transmissão de uma mensagem que possua uma qualidade melhor na 

relação entre os aspectos já citados nesse capitulo.  

Tendo estes pontos de vista em mente o mesmo autor denomina esta realidade como um 

neo-real, que ao invés de se utilizar do realismo, se substitui as partes totalmente produzidas a partir 

da combinação de elementos e códigos (BAUDRILLARD, 2002). Este pensamento pode ser 

relacionado com a fotografia publicitária devido à relação de uma produção a partir de elementos e 

códigos.   

A partir desses pensamentos a computação gráfica se torna uma opção valida para o 

mercado publicitário, uma vez que cada vez mais há uma valorização da imagem através de sua 

estética e esta é uma demanda na qual a computação gráfica poderia suprir tais necessidades. Uma 

vez que a imagem totalmente produzida pelo computador oferece um grande controle sobre a 

imagem final, pois tudo seria criado um ambiente totalmente controlável. Como por exemplo, é que 

se deseje a imagem do exato momento em que o vinho faz o movimento de onda na taça, tal 

momento ocorre em uma fração de segundo e é extremamente difícil de ser captada pelo fotógrafo, 

pois exige que a câmera dispare o flashes de luz na hora exata. Caso não haja sucesso na tentativa, 

deve-se limpar o copo e realizar outra tentativa após lavar o mesmo. Já com a computação gráfica, é 

possível modelar tal o líquido na forma desejada, e criar a textura que melhor se adapte a 

iluminação que pode ser ajustada e reajustada com tranquilidade, até que se obtenha o resultado 

desejado para que se realize o render da imagem final. 

Vale ressaltar que para chegar a uma qualidade na qual se obtenha uma imagem na qual a 

qualidade seja comparável com a realidade, é necessário que o profissional de computação gráfica 

tenha ótimo conhecimento sobre a fotografia tradicional, pois o profissional deve conhecer a mesma 

para que possa avaliar suas possibilidades e estéticas, como planos fotográficos para melhor 

enquadrar o produto desejado. 
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Dessa forma, considerando o avanço tecnológico e as facilidades advindas da computação 

gráfica em 3D, as necessidades de um mercado consumidor cada vez mais ávido pela qualidade e 

pela perfeição das mensagens publicitárias e bens de consumo, bem como as demandas crescentes 

do mercado publicitário no seu dia-a-dia, a falta de tempo e, muitas vezes, os orçamentos baixos 

para a realização de determinadas produções fotográficas, nota-se uma demanda crescente pela a 

utilização computacional em determinadas publicidades que envolvam a utilização de imagens.  
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3 METODOLOGIA 

 

Tendo em mente os conceitos e pensamentos que foram tratados anteriormente durante os 

capítulos do referencial teórico, este capítulo irá explanar qual será a abordagem metodológica do 

presente estudo. Desta forma, esclarecendo quais os principais pontos pretendidos com tal pesquisa 

e de que maneira se pretende alcançar tais objetivos. 

Perante a identificação do uso da computação gráfica 3D que vem substituindo a fotografia 

publicitária, esta pesquisa tem como problemática entender como as imagens que utilizam a 

tecnologia 3D alcançam um nível de percepção real podem substituir a própria fotografia em 

anúncios publicitários, como o caso das Havaianas.  

Neste contexto a pesquisa possui como objetivos identificar quais elementos encontrados 

nas imagens que fazem parte do corpus da análise contribuem com a percepção de realidade. Além 

de relacionar estes mesmos com o processo de produção destas imagens, podendo assim encontrar 

um possível ponto de convergência da fotografia e do 3D.   

A partir deste foco identificado, torna-se indispensável para o embasamento do trabalho os 

conceitos e a relação da fotografia com a realidade, apontada por Dubois (2003), através de três 

pontos de vista sobre a realidade e a fotografia, sendo eles a fotografia com espelho do real, a 

fotografia como transformação do real e, por último, a fotografia como o traço do real. Pois estas 

visões sobre a realidade fotográfica trazem à tona as discussões a respeito de tal assunto. 

Outra questão de suma importância para esta pesquisa é a compreensão dos paradigmas 

fotográficos expostos por Santaella e Nöth (2005), pois através do conhecimento do que engloba as 

características de cada um dos três paradigmas (pré-fotográfico, fotográfico e pós-fotográfico) é 

possível compreender como as peculiaridades de cada paradigma e seus suportes influenciam na 

produção de imagens. 

Além disso, é importante a entender as estratégias nas quais a publicidade se utiliza, quando 

busca pela perfeição, ou seja, transparecer uma realidade (SILVA; BARRETO; FACIN. 2006) para 

promover marcas e produtos, como foi citado anteriormente. Explicando assim a incansável busca 

pelo perfeccionismo por parte da publicidade.  

Tais reflexões agregam a pesquisa no que diz respeito aos pontos que podem nortear a 

análise destas imagens tanto no ponto de vista fotográfico quanto publicitário.  
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Como objeto de estudo, foram analisadas  quatro das dez peças das Havaianas veiculadas na 

Revista Veja, da Editora Abril, no entanto, para maior conhecimento, é relevante descrever um 

breve histórico da mesma. 

Segundo Silva (2008, p. 421) a “Veja foi inspirada na revista americana Time, criada em 

1922 por Henry Luce. A Veja foi a segunda revista do gênero informativo no Brasil, que teve a 

revista Visão, em 1952, como pioneira nesse segmento”. Assim, a primeira edição da Revista Veja 

foi em 11 de setembro de 1968, no qual teve uma tiragem, de 695.000 exemplares, mas nas edições 

seguintes, não obteve o mesmo sucesso. Somente em 1990, a Veja ultrapassou a tiragem de mais 

um milhão de exemplares, em torno de 1.250,000, dessa forma ocupada a 4ª posição dentre as 

revistas de cunho informativo mais vendidas do mundo. (SILVA, 2008) 

Deste modo, foram analisados três anúncios das Havaianas na edição da Revista Veja do dia 

23 de dezembro de 2009, pois nesta edição, em especial, foram reunidos dez anúncios de páginas 

duplas sendo que quatro destes foram constatadas sendo imagens 3D, uma vez que as mesmas 

estavam expostas na internet no portfólio digital do Estúdio Gelmi
15

, sediado em São José dos 

Campos, no estado de São Paulo, além de fóruns e comunidades da área de computação gráfica 3D 

em que o mesmo estúdio divulgou tais trabalhos.  

A escolha pelos anúncios se deu não somente pelo uso do 3D em anúncios publicitários, mas 

sim pela utilização do mesmo por parte de um grande anunciante como as Havaianas, empresa que 

em 2012 completa 40 anos de mercado, sendo que a partir do ano de 2000 a empresa passou a atuar 

no cenário internacional, em países como Havaí, Austrália e França
16

. Com isso, a marca Havaianas 

possui uma grande relevância no mercado em que atua. 

Vale lembrar que o Estúdio Gelmi, dentro do campo da publicidade, pode ser classificado 

como um prestador de serviços para a agência, uma vez em que a empresa Havaianas possui uma 

agência contratada para cuidar do seu setor de publicidade. A Almap BBDO residente em São Paulo 

capital, onde atende a conta da empresa desde da década de 90.  

Além das Havaianas, a agência trabalha com outros grandes clientes no cenário nacional 

como Bradesco Seguros e Previdência, O Boticário, Veja. E também, com marcas de renome 

internacionais, como Audi, Gillette, HP, Volkswagen e Pepsi
17

. Ficando evidente a relevância que a 

agência Almap BBDO possui no mercado publicitário nacional. 

                                                           
15

 Estúdio especializado em ilustrações 3D.  
16

 Informações disponíveis em http://br.havaianas.com/pt-BR/about-havaianas/history/# 
17

 Informações disponíveis em http://www.almapbbdo.com.br 
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Desta forma, para a realização do presente estudo, apresenta uma pesquisa de caráter 

qualitativo que se refere ao método utilizado que visa abordar determinado assunto ou tema de 

forma livre, uma vez que não conta com resultados numéricos e restritos (GIL, 2008). Com isso, a 

pesquisa não visa um levantamento numérico, mas sim uma abordagem de analise a partir dos 

anúncios previamente selecionados.  

Foi utilizada pesquisa bibliográfica para embasamento teórico que compôs o trabalho 

através da compreensão da história e conceitos da fotografia e da computação gráfica em 3D. Além 

disso, a aproximação de ambas no contexto destes dois assuntos com o universo publicitário.   

Segundo Duarte e Barros (2005, p. 52), a pesquisa bibliográfica “é uma atividade contínua e 

constante em todo trabalho acadêmico e de pesquisa”, é nesta etapa em que se consultam obras 

existentes sobre o assunto de pesquisa, dando fundamentação teórica ao pesquisador.  

Os autores, Duarte e Barros (2005, p. 53) defendem a percepção de que “à medida que o 

indivíduo vai lendo sobre o assunto de seu interesse, começa a identificar conceitos que se 

relacionam, até chegar a uma formulação objetiva e clara do problema que irá investigar”. Para este 

trabalho, foram pesquisados livros e artigos acadêmicos que descrevessem teoricamente o assunto 

presente na pesquisa. 

 Posteriormente, o referencial teórico construído serviu de base para a seleção do corpus da 

pesquisa. Foram escolhidas quatro imagens para análise que foram retiradas da revista Veja, na 

edição referente ao dia 23 de dezembro de 2009.  

Para análise das imagens, foi utilizada a técnica de Leitura e Análise de Imagem, que 

segundo Coutinho (2005) apud Duarte e Barros (2005, p. 330) define que o termo imagem é 

originário do latim Imago, que é toda maneira de visualização gerada pelo ser humano e que podem 

ser desde objetos, como obras de arte, até o pensamento. Na área da comunicação, para que essa 

técnica seja efetivada, é necessário que haja uma compreensão completa do objeto a ser analisado – 

nas palavras de Coutinho (2005, p.330) é “fechar o foco, expressão que faz referência a um dos 

elementos definidores de toda e qualquer imagem”. Por esse olhar, o que interessa para essa técnica 

é compreender o que tais imagens representam nos meios de comunicação, como as fotografias em 

anúncios e mais precisamente neste trabalho. O que se buscou então, foi em relação as imagens 

geradas a partir da computação gráfica que são utilizadas nos anúncios das Sandálias Havaianas.  

 Além disso, como sugere Coutinho (2005) apud Duarte e Barros (2005, p.331) a análise de 

imagens em comunicação ainda pode ser utilizada em três grupos de estudo, “Uma das linhas de 
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investigação que considera a imagem como documento, outra propõe a análise desta como narrativa 

e ainda há os que defendem a necessidade de se realizarem Exercícios do Ver”.   

Desta forma, para a análise das imagens foi necessário seguir alguns passos como é descrito 

pelos autores que são: leitura, interpretação e síntese. Uma das dificuldades dessa técnica foi 

traduzir os códigos visuais em lingüísticos, para tal finalidade de conclusão. Outro aspecto 

interessante foi a questão que na análise de qualquer tipo de imagem é necessário ter a diferença 

entre percepção e interpretação. Para Coutinho (2005) apud Duarte e Barros (2005, p. 335), “a 

primeira inata estaria relacionada aos registros e reações do sistema visual de cada indivíduo, que 

localizaria e interpretaria certas regularidades nos fenômenos de luminosos”. Com isso, podemos 

descrever que a partir desses métodos é que se pode perceber uma imagem como clara ou escura, 

cores, composição. Ainda, Duarte e Barros (2005) citam que “o trabalho do analista é precisamente 

decifrar significações que a naturalidade aparente das mensagens visuais implica”.  

A partir disso foram criadas categorias de análise de imagem para suprir as necessidades 

especificas deste trabalho. A primeira categoria é a analise dos elementos do processo de produção 

de imagem 3D como, a modelagem, a textura e a iluminação, sendo que o render foi descartado 

desta análise uma vez que o mesmo seria o resultado final dos três itens anteriores calculados pelo 

software. 

Desta forma foi analisada de que forma a modelagem 3D contribui para a percepção de 

realidade nas imagens. Uma vez que a mesma possui o papel, como já foi citado anteriormente, de 

dar forma e “materializar no ciberespaço” os elementos que irão participar da imagem produzida. 

Com isso, a análise deste item tem a função de verificar as possíveis contribuições desta etapa do 

processo de produção da imagem através da computação gráfica 3D, para se obter a percepção de 

realidade. 

No que diz respeito à categoria referente às texturas, esta trata de que forma este elemento se 

encontra nas imagens analisadas e qual a sua importância neste processo de representação da 

realidade por meio da computação gráfica tridimensional. Pois como já foi dito anteriormente, este 

item possui a função de representação do material referente ao objeto previamente modelado. 

Já no quesito iluminação é analisada a maneira como os objetos são iluminados em cena, 

relacionando tais pensamentos com a forma em que a fotografia é trabalhada no mundo real. Para 

que assim seja possível alcançar o efeito de realismo dentro da computação gráfica 3D. 
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Nesta pesquisa também analisa elementos da fotografia publicitária como a composição e o 

enquadramento. Para que a partir desta análise se encontre possíveis fatores que contribuem para a 

percepção de realidade.    

Uma vez que no que se refere ao enquadramento na fotografia que para Joly (1996) 

“corresponde ao tamanho da imagem, suposto resultado da distância entre o objeto fotografado e a 

objetiva”. Assim, o enquadramento corresponde ao pensamento citado anteriormente, sobre a 

fotografia ser uma fatia do tempo e espaço (DUBOIS, 2003), sendo o enquadramento a escolha na 

qual se irá recortar a “fatia”. Desta forma, o enquadramento como categoria de análise servirá para 

compreender se há uma relação dos enquadramentos fotográficos aplicados nas imagens 3D como 

forma de contribuir com a verossimilhança das imagens produzidas por computador. 

 Por último, a análise da composição das imagens, que segundo Joly (1996, p.97) refere-se 

ao “papel essencial na hierarquização da visão e, portanto, na orientação da leitura da imagem”. 

Com isso a composição distribui os elementos visuais da imagem de forma que a mesma possua o 

grau de harmonia pretendido pelo emissor da mensagem visual, seja ele o fotógrafo, o desenhista ou 

o cineasta. A partir disso, a análise deste elemento ocorre de maneira que seja observada a 

disposição dos elementos visuais em cena para que se possa, a partir de tal exame, avaliar as 

possíveis contribuições para o efeito de realidade obtido pelo 3D. 

A partir destas categorias de leitura e análise de imagem, a pesquisa teve como intuito a 

verificação de como se da à percepção de realidade em imagens produzidas pela computação 

gráfica a ponto de substituir dentro do mercado publicitário a fotografia, que já foi considerada 

como a melhor forma de representação do real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

4. ANÁLISE DAS IMAGENS 

 

As quatro peças publicitárias das Havaianas veiculadas na edição de 23 de dezembro de 

2009 escolhidas para serem analisadas neste capitulo possuem a característica em comum, todas 

utilizar da computação gráfica 3D para a sua produção.  

 De forma que o presente estudo realiza uma análise de imagem, tendo as seguintes 

categorias; a modelagem, textura, iluminação, composição e o enquadramento. Partindo 

primeiramente de uma breve descrição da peça em questão e após esta etapa começa a analise de 

cada uma destas categorias possam ser compreendidas as suas contribuições para o efeito de 

realismo. 

 

 

Peça 1: 

 

 

 

Figura 20 - Peça 1 

 

A primeira imagem trata-se do anuncio das sandálias Havaianas, de pagina dupla 

encontradas nas paginas 32 e 33 veiculadas na edição de 23 de dezembro de 2009 da revista Veja. O 
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anúncio publicitário trás o seguinte texto “É como entrar num paintball e só querer ser atingido nos 

pés”. Tal redação faz uma relação entre as cores das sandálias com o esporte norte americano 

conhecido como paintball, criado na década de 80, no qual a través de armas de tinta, o objetivo é 

acertar os adversários com capsulas de tintas coloridas
18

.  

O anúncio publicitário trás o seguinte texto “É como entrar num paintball e só querer ser 

atingido nos pés”. Tal redação faz uma relação entre as cores das sandálias com o esporte norte 

americano conhecido como paintball, no qual a través de armas de tinta, o objetivo é acertar os 

adversários com cápsulas de tintas coloridas. 

  Esta referencia do esporte é trabalhado na imagem do anúncio através da representação de 

fluidos que simulam tintas coloridas, nas mesmas cores dos produtos anunciados da linha azul, rosa, 

amarelo, verde e divulgada pelo anuncio. Sendo que os fluidos seguem na direção do centro do 

anuncio para as bordas em um sentido de expansão, no qual, ao seu chegar às pontas dos fluidos, os 

mesmos tomam as formas das representações referentes a sandálias das Havaianas.  

Além disso, há partículas de tinta pelo anuncio que passam a sensação de que as mesmas 

estariam em movimento, flutuando e se desprendendo da estrutura principal localizado no centro do 

anuncio de pagina dubla. Ao lado inferior direito se encontra a imagem do produto fora deste 

contexto de fluidos e formas orgânicas. 

Partindo desta primeira impressão do anúncio acima, seguirmos a percepção apontada por 

Stremmel apud Gotisfritz (2010) explica que a representação realista é definida como um conflito 

entre a representação e as características estéticas do que se pretende representar. Assim para que 

haja uma representação tida como realista, ela deve possuir os atributos do seu objeto representado.   

Tal pensamento contribui para o ponto de vista da fotografia como o espelho do real, uma 

vez em que ambos concordam que a percepção de real se manifesta a partir de uma representação 

de um grande nível icônico, que segundo como já foi citado anteriormente nesta pesquisa a 

representação de um ícone se dá através de uma relação de semelhança (HALL, 2008). No casa da 

peça, pode-se dizer que é uma esta verossimilhança diz respeito à o significando no caso a sandália 

e o significante que seria a mesma representada no anuncio. 

 Ou seja, para que haja de fato uma percepção de que os elementos presentes no primeiro 

anúncio analisado neste estudo, tais elementos devem seguir da forma mais fiel possível às 

características dos mesmos.  

                                                           
18

 Informações disponíveis em http://suite101.com/article/the-history-of-paintball-a30324 
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Seguindo pelo viés exposto de Stremmel e Gotistriz (2010) os modelos 3D deste anúncio 

publicitário devem atender às mais variadas características dos objetos. Portanto deve-se dar suma 

importância ao que se deseja representar pela computação gráfica 3D para obter a percepção de 

realidade.  

Que no caso do primeiro anúncio analisado por este estudo o que se pretende representar é 

justamente as sandálias e os fluidos das tintas. Para que se possa melhor ilustrar tais elementos, logo 

abaixo estão imagens que podem dar uma base de comparação entre as imagens do anuncio e outras 

tidas como reais. 

 

Figura 21- Imagem utilizada meramente para comparação da imagem da peça1 com um catálogo de tintas
19

. 
 

 

Figura 22- Imagem utilizada meramente para comparação da imagem da peça1 com o modelo da sandália
20

. 
 

 

Uma vez visualizada as imagens para uma possível comparação entre os elementos, 

começaremos a análise pela categoria referente à modelagem dos dois itens diferentes representados 

em cena (sandália e a tinta). 

                                                           
19

 Disponível em < http://decoracao10.com/catalogo-de-tintas/foto-cores-de-tinta-31/> 
20

 Disponível em < http://www.loja.havaianas.com.br/sandalias/havaianas-top/prod427-1002-008.html> 
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Com isso, se levarmos em conta que todos os objetos presentes nas imagens ilustradas acima 

tiveram que ser devidamente modelados em três dimensões, como já foi citado nesta pesquisa por 

Kerlow (2008), para serem assim representadas no primeiro anúncio, teremos na imagem não 

somente a modelagem da sandália apresentada no canto inferior direito e as outras sandálias que 

estão distribuídas pelo anuncio, mas a modelagem orgânica dos fluidos que se unem a elas e as 

partículas coloridas. 

 A partir destes pontos de vista, se for comparado a imagem que diz respeito a representação 

da sandália Havaiana no anúncio publicitário e a imagem divulgada na loja virtual da mesma 

empresa, ambas devem estar coerentes em questões de proporções e formatos para que se constate 

uma representação realista já citada por Stremmel e Gotistriz (2010). Uma vez que houver 

diferenças entre a imagem do site e a do anúncio publicitário a ponto de ser perceptível a ponto de 

causar ao espectador a sensação de que algo naquelas formas que ele reconhece como sendo as 

sandálias Havaianas colocaria em dúvida a representação de tal elemento em cena. Pois a 

verossimilhança da representação deste objeto depende da sua aproximação com o próprio produto, 

assim como a visão da fotografia como o espelho do real citado por Dubois (2003). 

 Entretanto a imagem analisada aqui não possui somente a modelagem da sandália, pois na 

cena encontram-se também os fluidos de tinta no qual segundo os autores já citados deveriam seguir 

as formas fluidas e orgânicas das tintas, uma vez que a mesma se encontra na forma liquida. 

 Fato que foi constatado ao analisar a peça, pois as formas modeladas para representar a tinta 

na imagem do anuncio condizem com as formas orgânicas e sem um formato definido que o liquido 

possui. Assim sendo esta fluidez e a flexibilidade apresentadas na representação, colaboram para a 

identificação da tinta.  

Além disso, a textura dos objetos foi trabalhada de forma que o material percebido no 

anuncio se assemelhe com a realidade, pois se relacionarmos a linha de pensamento de Dubois 

(2003) sobre a realidade sendo obtida da representação icônica e a definição de textura, apontado 

por Kertow (2008), como sendo a aparência, aspecto e a forma na qual o modelo 3D irá reagir com 

a luz. Assim novamente é necessário que haja uma representação o mais fiel possível da realidade 

possível.  

Desta forma cores e as texturas das sandálias foram escolhidas para que representassem os 

produtos disponíveis. De forma que a luz que incide sobre a superfície da mesma não gere 

elementos como reflexos ou transparecia por exemplo. Já em relação aos detalhes das sandálias 
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foram trabalhados como o relevo sobre a haste que fica sobre o pé pudesse ser notada além da 

marca, fator que condiz com o produto real como podemos constatar ao comparar as duas imagens 

presentes neste estudo. 

Assim sendo, é possível averiguar que a proposta de imitar a maneira que o material no qual 

a sandália é feito se concretizou. Como é possível constatar ao fazer uma comparação direta entre as 

representações do anuncio e a da fotografia referente à loja virtual. 

 Quanto à textura trabalhada para representar as tintas no anuncio, é possível notar na 

imagem retirada do catalogo de tintas, que a mesma possui a característica de refletir a luz. Esta 

característica de representar as cores refletidas pelos objetos é estudada em campos como o da 

pintura que segundo Rosa (1983, p.16) os reflexos são as “cores do ambiente e dos corpos 

próximos” o mesmo autor ainda completa que “na falta de luz, simplesmente não já cor”. Ou seja, 

um material como a tinta irá refletir o ambiente em que ele esta e os objetos próximos a ele.  

 A partir desta percepção a representação existente no anúncio condiz com esta realidade, 

uma vez que se prestarmos atenção nos fluidos, os mesmos estão refletindo as cores dos outros 

fluidos existentes na cena.  

 Além disso, há reflexos brancos que são resultado das luzes que estão posicionadas em cena, 

uma vez que se seguirmos o pensamento de Rosa (1983) ao explicar que na falta de luz não há cor, 

e relacionarmos com o que é apresentado na representação da tinta no anúncio, notamos que o 

reflexo em questão se trata do reflexo da iluminação. 

 Esses aspectos de imitação de efeitos e elementos reais, podem ser relacionados com a 

semiótica, pois segundo Hall(2008), para que uma representação seja reconhecida pelo espectador 

como sendo o próprio representado é necessário que tenha uma relação de semelhança entre ambos. 

 Assim sendo, podemos deduzir que ao trazer elementos e efeitos do mundo real para as 

representações, possivelmente potencialize a sensação de que aquilo que esta representado seja de 

fato real.    

 Partindo desta visão se analisarmos a iluminação partindo da ideia de que as iluminação nos 

softwares 3D devem contribuir para a percepção de realidade, principio que vem sendo trabalha 

neste estudo. A iluminação dos objetos 3D teriam não somente a função direta de iluminar os 

objetos em cena, mas também de produzir efeitos que são consequencia da luz, como os reflexos 

nas representações de tinta já citados e também a produção da sombra uma vez que, segundo Hurter 

(2009, p.48) explica que ao iluminar uma cena “a luz principal é o que cria forma, produz a 
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reciprocidade da luz e sombra”. Assim ao utilizar a luz principal, a mesma irá projetar as 

consequentemente as sombras dos objetos. 

 Sendo assim, notamos que os elementos representantes das tintas e as sandálias nas mesmas 

conectadas possuem a sua sombra projetada para trás dos mesmos, pois os pontos no qual estão 

mais iluminados se encontram na parte frontal das sandálias. O que nos indica que a luz nesta cena 

está localizada no centro da imagem. De forma que a sandália do canto inferior direito possui a 

iluminação vinda de trás produzindo sombras na parte frontal. O que contribui para a compreensão 

de que a mesma encontra-se a frente dos outros elementos, uma vez que o contrario pode ser 

observado nas representações das sandálias ligadas às tintas, pois a luz atinge a superfície na frente 

projetando a sombra pra trás. 

  Com isso, pode-se identificar a contribuição da iluminação tanto para iluminar os objetos 

presentes na imagem anunciada quanto para contribuir com os aspectos de realidade como o reflexo 

da incidência da própria luz sobre os materiais e a produção dos contrastes de luz e sombra nos 

mesmos. De forma que a luz e sombra são fatores elencados por Dondis (1999) que contribuem 

para a percepção de realidade no campo fotográfico, uma vez que os mesmos proporcionam a 

sensação de profundidade. Desta forma, a luz nos software 3D ao incidir no objeto pode reagir de 

varias formas com os objetos em cena podendo contribuir com a textura de reflexo ou até mesmo 

produzindo sombras nas quais colaboram com percepção de profundidade, fatores constatados no 

caso da imagem analisa. Deste modo a iluminação trás benefícios a percepção de realidade nas 

cenas produzidas através da computação gráfica ao possibilitar a simulação destes elementos dentro 

do ciberespaço. 

No que diz respeito à composição pode-se averiguar que a presente imagem foi construída 

com base na regra de terços que segundo Lima (2010, p.5) é quando os  

 

elementos são encaixados de maneira intencional nos chamados pontos de ouro, que são os 

pontos dos cruzamentos das quatro linhas que dividem uma imagem em nove partes 

formando um jogo da velha por onde o olhar irá percorre no momento da análise da foto 

     

Sendo então a regra de terços a divisão da imagem em nove partes através do cruzamento de 

quatro linhas, nas quais os pontos de intersecção são conhecidos como “pontos de ouro”, pois estes 

serviram com guia para a distribuição visual dos elementos na imagem. 

Com isso nota-se que houve realmente a utilização desta técnica como podemos comprovar 

na figura 12, uma vez em que as sandálias são distribuídas a partir destes pontos de outro, tornando 
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assim a imagem as representações ficam dentro do caminho no qual o olho irá fazer a leitura 

segundo Lima (2010). 

Outro fator que corresponde a composição relacionados e observados nesta imagem é como 

das sandálias estão em posições que favoreçam o aproveitamento da percepção de perspectiva. Uma 

vez que a computação gráfica consegue através dessa tridimensionalidade trabalhar de forma 

precisa com a noção de perspectiva que segundo Carrion (2005) explica que a perspectiva na 

representação é uma ilusão que torna possível para percepção visual humana compreender 

profundidade, volume e a distancia entre os objetos. No caso da computação gráfica 3D podemos 

dizer que a partir do momento no qual os objetos estão devidamente modelados não importa o 

ângulo que se explore o desenho da perspectiva sempre estará correto, pois o software simularia a 

existência do objeto no próprio ciberespaço segundo Kertow (2008). 

Desta forma o uso da regra de terços junto com a percepção dada pela perspectiva agregaria 

o reconhecimento de verossimilhança por parte da imagem publicitária das Havaianas. Pois como 

cita Kertow (2008) a perspectiva faz parte da forma como o ser humano compreende o mundo, logo 

se a representação consegue captar tal fenômeno, a perspectiva agrega ao realismo da cena por 

simular a o mundo real.      

 

 

Figura 23- Anuncio 1 com regra de terços 
  

Por ultimo a categoria de análise restante para este anuncio é o enquadramento. Neste 

quesito a imagem referente ao anúncio 1, pode ser classificado como um plano conjunto da cena em 
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questão, uma vez que o apresenta as características citados por Sousa (2004, p.68) como “planos 

gerais mais fechados, onde se distinguem os intervenientes da ação e a própria ação com facilidade 

e por inteiro”. Como pode ser constatado a imagem em questão possui tais características citadas 

pelo autor. 

Sendo assim se formos analisar a questão do enquadramento como cita Aumont (2005, 

p.153), ao dizer que o é uma “imagem que contem determinado campo visto sob determinado 

ângulo e com determinados limites exatos”, e relacionarmos com a teoria da fotografia como sendo 

o captura de determinada situação no tempo e espaço citado anteriormente por Dondis (1999), 

podemos dizer que tal captura seria definida pelo enquadramento. 

 Desta forma, após analisar as categorias acima foi possível constatar que da mesma forma 

que segundo Dubois (2003) a fotografia é reconhecida como um “espelho do real” a partir da 

semelhança de suas imagens com a o mundo real, o mesmo se aplicou à percepção de realidade da 

imagem 3D do anúncio publicitário das Havaianas. 

 Pois mesmo que a forma complexa de sua composição, combinando tintas e sandálias, ou 

até em alguns momentos fundindo ambos os elementos. É possível mesmo assim, através das 

semelhanças analisadas nas categorias apresentadas anteriormente, se alcançar e proporcionar ao 

leitor da imagem a sensação de realidade.    

 

 

Peça 2: 

 

O próximo anuncio é referente a mesma edição de 23 de dezembro de 2009, da revista Veja, 

encontradas nas paginas 46 e 47. Este anúncio de página dupla representa a imagem do par das 

sandálias Havaianas na cor verde, sobre um tecido estampado com flores, folhas entre outros 

elementos da natureza. Tais estampas remetem as mesmas encontradas nas sandálias anunciadas. O 

anuncio possui ainda um texto dizendo “nessa estação, as Havaianas com estampas são um “must 

have” ou, como se diz aqui no Brasil, um “must have”. Como pode ser constatado na imagem do 

anúncio logo abaixo. 
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Figura 24- Peça 2 

 

A partir daqui começaremos a análise da segunda peça pela categoria referente à 

modelagem, na qual, assim como na primeira peça analisada, foi necessário modelar as sandálias 

Havaianas para que fosse possível a representação da mesma no anúncio publicitário em questão. 

Nota-se que o modelo segue perfeitamente as mesmas formas do produto original, 

disponível no site da empresa (imagem abaixo), entretanto o elemento que acompanha a sandália 

deixa de serem os fluídos de tinta. Agora, o que dá suporte para as sandálias, é um, aparentemente, 

tecido no qual o produto repousa. Sendo assim, na atual cena, temos a representação das sandálias 

Havaianas e um plano que da ao produto uma superfície. 

 

Figura 25- Imagem utilizada meramente para comparação com a imagem da peça 2, com o modelo da sandália.
21

 

 

                                                           
21

 Disponível em < http://www.loja.havaianas.com.br/sandalias/havaianas-slim/prod327-7022-466.html> 
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Contudo, a atual peça possui um diferencial da primeira analisada aqui anteriormente. 

Agora, o foco principal da imagem é unicamente a sandália o que torna ainda mais crucial que o 

modelo 3D do produto esteja realmente de acordo com o real. Neste caso, possíveis erros podem vir 

a comprometer a verossimilhança da representação. Seguindo a linha raciocínio de Dubois (2003), 

que vem sendo trabalhada neste estudo, o realismo na representação é dependente da semelhança 

com o objeto que o mesmo representa.  

Sendo assim, a necessidade do modelo perfeito da sandália é de fato imprescindível para não 

comprometer o grau de realismo do produto dentro da cena, uma vez que a sensação de realidade 

exige uma identificação de semelhança com o universo em que estamos inseridos e, segundo 

Kerlow (2004), o mundo em que vivemos é um ambiente com objetos e pessoas tridimensionais. 

Dessa forma, constata-se que novamente a modelagem tridimensional neste anuncio imita de 

forma satisfatória o produto real, contribuindo assim para a compreensão do público que o vê como 

sendo um espelho da realidade (DUBOIS, 2003). 

A categoria seguinte diz respeito as texturas como já foi descrito por Ketow (2008) é a 

característica referente a representação da aparecia dos objetos existentes no anúncio, que assim 

como a modelagem, tomam um destaque maior nesta peça se comparada com a primeira analisada. 

Pois agora é possível ver com mais clareza as texturas e detalhes, tanto da representação da sandália 

quanto do tecido que as mesmas estão devidamente posicionadas. 

Nota-se que desta vez não há reflexos no tecido que esta em cena, pois ao contrário da tinta 

da primeira peça, o item em questão agora não possui propriedades reflexivas de luz, mas sim de 

absorção da mesma. Para melhor explicitar esta questão, Hurter (2009, p.37) explica tal fenômeno 

ao dizer que no mundo real, ...“quando a luz não é nem refletida nem transmitida por um meio, ela é 

absorvida. A absorção geralmente resulta na produção de calor, mas não de luz”. Partindo desta 

percepção de absorção de luz, se presume que o tecido em que se propõe representar no ambiente 

virtual possua tais propriedades.  

Além disso, como se pode notar, a textura foi trabalhada para que de fato houve-se o aspecto 

de tecido, com os nós das linhas que se entrelaçam com uma coloração que lembra palha, para dar 

essa percepção de que esta representação realmente seja o material desejado.  

Já no que diz respeito à sandália, agora nota-se com mais evidencia do que na peça anterior, 

que o material da haste das Havaianas reflete mais a luz do que o solado. Assim, neste caso,as 
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texturas diferentes contribuem para a leitura do observador de que estes são dois materiais 

diferentes, fato que corresponde com o produto real como pode-se averiguar na figura 14. 

Como também pode ser identificado na figura 14, a representação dos diferentes materiais 

do produto é de fato verossímil. Além disso, as ilustrações reproduzidas na superfície da sola das 

sandálias correspondem ao modelo real em seus desenhos gráficos e suas devidas posições, tanto no 

pé esquerdo quanto no direito. Assim estas estampas ajudam a identificar o modelo da sandália, 

pois diferencia a mesma dos outros modelos de calçados das Havaianas.  

Com base no que foi dito anteriormente sobre as texturas da peça 2, é possível notar que há 

uma relação de semelhança entre o objeto real e seu respectivo modelo representado. Executando 

assim, por meio da textura o que pode ser considerada como a aparecia virtual de um ambiente 

simulado (KERLOW, 2004). Com isso a comprova-se novamente a importância das texturas na 

produção de uma imagem 3D realista, ainda mais neste anuncio que tal elemento está exposto aos 

olhos do espectador. 

A segunda peça estudada aqui, reforçar o seu argumento de verossimilhança com a 

realidade. A partir do uso da iluminação nesta cena é possível destacar elementos existentes na 

imagem como pode ser analisado e comprovado. Pois aqui novamente a iluminação é utilizada para 

evidenciar os objetos, projetar e direcionar as sombras, além de ressaltar as áreas reflexivas à luz. 

Como no caso das hastes da sandália, que é mais visível à ação reflexiva da luz sobre o 

material. Além da suave dispersão que segundo Hurter (2009) este efeito ocorre quando a superfície 

é desigual ou áspera, pois no instante em que a luz atinge o material a mesma se espalhe pela 

superfície. O mesmo efeito pode ser observado nas laterais frontais das sandálias, local onde é 

possível visualizar uma averiguar a incidência da iluminação existente em cena. 

No caso das sombras, nota-se que as mesmas estão posicionadas atrás das sandálias, uma 

vez que as elas são projetadas para frente do produto em questão. Fator que pode ser considerado 

proposital, se supormos que a luz vinda de forma frontal “esconderia” as sombras para calçados. 

Desta forma, deixando de dar evidencia a este elemento, que como já foi citado anteriormente, 

segundo Dondis (1999) contribuía para o reconhecimento da realidade através da percepção de da 

profundidade.  

Dentro da categoria de análise da peça 2 referente a composição temos assim como na 

anterior a regra de terços já citado anteriormente por Lima (2010) aplicada, como se pode constatar 

na imagem abaixo representada pelas linhas brancas. 



 

50 

 

 

Figura 26 Peça 2 com a regra de terços e a construção piramidal aplicadas. 

 

 

Além disso, como pode ser observado pelo triangulo vermelho marcado na imagem, 

constatou-se que o anúncio foi construído com base na chamada composição piramidal. Esta técnica 

trata-se define os pontos de atenção do expectador, assim como a regra de terços, da intersecção das 

linhas. Porém, este tipo de composição trabalha com o posicionamento dos elementos em forma de 

triangulo (Mayer, 2003). Desta forma, tal composição contribui guiar o olhar do espectador pelas 

sandálias passando por suas características citadas anteriormente nesta análise.  

Além disso, a posição das sandálias contribui para a noção de perspectiva (CARRION, 

2005), que esta presente na maneira como percebemos visualmente o mundo. Assim contribuindo 

para a percepção de semelhança entre o que é representado e o objeto real, que segundo Dondis 

(1999) e Dubois (2003) esta verossimilhança entre a imagem representativa e a realidade é o que da 

a sensação de realidade.   

Desta forma, os fatores da regrados terços e a composição piramidal contribuem não 

somente para melhor distribuição harmônica dos elementos em cena, mas também com a percepção 

da realidade, uma vez que estas regras também favoreceram para a construção da perspectiva que 

como já foi dito é um fator que contribui para o realismo através da relação de semelhança apontado 

pela visão do espelho do real de Dubois (2003). 

A última categoria a ser analisada é o enquadramento, que na cena pode ser vista como um 

close-up. Segundo a definição de Kertow (2004),o mesmo consiste na câmera sendo posicionada de 

forma que se obtenham detalhes do assunto que se pretende apreciar. Como já foi mencionado, tal 

plano proporciona ao anuncio a possibilidade de observar os detalhes do produto, trazendo o 

observador para próximo do que esta sendo anunciado.  
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Assim sendo, se relacionarmos esta questão do enquadramento fotográfico sendo uma 

captura do tempo e espaço real com a questão da imagem 3D, sendo através também enquadrada e 

posteriormente renderizada, como uma imagem também captada de um tempo e espaço, uma vez 

que tal situação existente no ciberespaço como já foi explanado no presente estudo, pois tendo em 

mente que o paradigma pós-fotográfico possibilita que tal fenômeno aconteça. E possivelmente tal 

fator contribua para que o enquadramento colabore de forma consistente para que haja a percepção 

de realidade nesta imagem.   

 

Feita esta análise sobre as categorias citadas acima em relação a segunda peça, podemos, 

compreender como a computação gráfica tenta imitar a realidade, de forma que o seu resultado final 

seja algo verossímil aponto de substituir a necessidade de uma produção fotográfica real. 

 

 

Peça 3: 

 

 A terceira peça a ser analisada corresponde ao anúncio de página dupla veiculada nas 

paginas 88 e 89, da edição de 23 de dezembro de 2009. Na qual a imagem apresenta uma serie de 

detalhes da sandália, como as tiras e a palmilha. Criando um padrão de expansão do centro do 

anúncio para as bordas. 

 No que diz respeito as cores das sandálias, temos um azul escuro nas partes externas das 

hastes e claro nas internas. Já o solado do calçado é da cor branca. Assim, o anúncio distribui por 

todas as suas dimensões a repetição destas cores através de seus detalhes.  
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Figura 27 - Imagem correspondente ao terceiro anúncio análisado. 
  

Este padrão de cor pode ser explicado após a leitura da seguinte chamada “sem a calda 

colorida um pavão tem o mesmo charme de um pato”. A partir desta frase pode-se relacionar este 

padrão encontrado no anúncio com a calda de um pavão, como podemos averiguar se compararmos 

a peça com a imagem do pavão abaixo. 

  

 

Figura 28- Ilustração de um pavão. 

 

 Como podemos identificar a imagem formada pelos padrões no anúncio dizem respeito à 

calda do animal. Desta maneira relacionando-a com as cores das sandálias anunciadas no anuncio 

de página dupla. A partir desta descrição iremos iniciar agora a análise da terceira peça. 
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 Na primeira categoria iremos analisar a modelagem desta peça publicitária. Então, se 

seguirmos o conceito de que tudo dentro da computação gráfica necessita ser modelado Kertow 

(2004) notaremos que esta cena em especifico é composto somente pelas sandálias das Havaianas, 

assim havendo somente a necessidade de modelar um único modelo e, posteriormente, duplicá-lo e 

distribuir o mesmo até obter a composição desejada. 

 Se olharmos para o anúncio veremos que além do fundo que remete a calda do pavão, no 

centro do anúncio há quatro sandálias que podem ser vistas por inteiro. Estas sandálias identificam 

com clareza qual é o produto anunciado na peça.  

 Estas quatro sandálias nos dão a oportunidade de analisar com mais exatidão a relação da 

modelagem com o seu produto real (imagem logo abaixo). Uma vez que o produto modelado para a 

representação do anúncio necessitaria de uma relação de semelhança para que gere uma impressão 

de que aquela imagem é real (Dubois, 2003). A partir desse pensamento, se compararmos o modelo 

representado na peça com a sandália abaixo, que refere-se a imagem disponível no site da empresa, 

poderemos perceber que esta representação condiz com o objeto representado de todas as formas.. 

 

 

Figura 29- Imagem referente ao modelo do produto disponível no site. 
 

Com isso, uma vez que seja analisado o modelo acima com o apresentado pelo anúncio 

publicitário, é notável a sua semelhança tanto no formato da sola quanto nos formatos e angulações 

da haste. Desta forma, a modelagem 3D consegue alcançar o nível de verossimilhança, entre o a 

descrição espacial do objeto no ciberespaço (KERTOW, 2004) com o objeto em que ele pretende 

representar no mundo real. 

A categoria que diz respeito à textura do objeto também pode ser relacionada através da 

semelhança com o objeto real, uma vez que a textura aplicada na computação gráfica segundo 

Kertow (2004) condiz com o aspecto no qual o objeto deverá ter, com isso tendo em vista que o 
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objetivo desta representação seja a sensação de realidade, é necessário como já foi dito que haja 

uma verossimilhança entre ambos (DUBOIS, 2003). 

Assim como pode ser analisado nas figuras 16 e 18, as texturas encontradas nas hastes e na 

sola do calçado são aparentemente idênticas, copiando os detalhes circulares do solado e os padrões 

em relevo das hastes, além da forma como tais partes reagem com a luz. Pois, embora esta terceira 

imagem não de tanta evidencie para os detalhes como a segunda imagem analisada neste estudo, é 

possível mesmo assim identificar as semelhanças desta representação com o produto representado.  

O que contribui para a percepção de realidade, pois esta riqueza de detalhes, segundo Dondis 

(1999) esta capacidade de representar os detalhes é um fator que concede à fotografia a percepção 

de realidade, ou seja, uma vez que a computação gráfica possa representar os mesmos detalhes com 

a mesma fidelidade, pode-se dizer que a mesma percepção cabe as imagens 3D que possuam tais 

características. 

Já na categoria iluminação, que diz respeito a análise de como a iluminação contribui para a 

percepção de realidade. Podemos averiguar que a luz é trabalhada de forma que projete a luz de trás 

da sandália para frente da mesma, o que pode ser constatado ao visualizar a frente dos calçados, 

pois a parte superior esta iluminada e a lateral é obscurecida pela sombra, assim a iluminação desta 

cena gera um contraste da luz e da sombra. Também, é possível notar que o direcionamento da luz 

principal projeta uma leve sombra da haste da sandália para frente, como pode ser visualizado no 

anúncio.  

A luz ainda trabalha de forma atuante ao longo da peça, pois nota-se ao visualizar o anúncio 

com mais atenção, que mesmo os objetos que dizem respeito aos detalhes das tiras que se estendem 

pelas dimensões do anúncio projetam sombras, dando assim a noção de profundidade segundo 

Dondis (1999). O que demonstra a constante atuação da luz na cena em questão. 

A iluminação neste caso também trabalha para contribuir com as características dos 

materiais referentes ao calçado. Como podemos notar, as hastes da sandália reagem de forma 

reflexiva à luz, principalmente na parte frontal das mesmas. Como já foi citado neste trabalho, 

correspondendo com o que acontece na vida real, já foi explicado aqui por Hurter (2009). Além 

disso, o mesmo autor já citou outro fenômeno que ocorre na sola da sandália, que é a dispersão de 

luz sobre a superfície. 

Assim, a iluminação contribui novamente para a percepção de realidade não somente 

projetando as sombras, mas também direcionando as mesmas para que a câmera no ambiente 3D 
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possa captar as mesmas. Dessa forma, o contraste de luz e sombra que contribui para a noção de 

profundidade, citada por Dondis (1999) como sendo um fator que colabora para a percepção de 

realidade nas imagens fotográficas, logo se deduz que o mesmo aconteça nas imagens geradas pela 

computação gráfica 3D. 

Quanto à composição, novamente como pode ser visto logo abaixo, é encontrado uma 

composição que se utiliza da estratégia conhecida como regra dos terços, que consiste no 

posicionamento intencional das informações nos pontos de intersecção definidos pela divisão da 

imagem em nove partes (LIMA, 2010). Além disso, é possível observar que na imagem foi 

planejada para que não somente houvesse uma sensação de expansão, mas também de 

profundidade, fator no qual o 3D consegue trabalhar devido a sua capacidade de representar através 

das tridimensionalidades, produzindo assim a sensação de perspectiva abordada anteriormente por 

Carrion (2005), tanto nos objetos como na cena como um todo. 

 

 

Figura 30- Peça 3 com a regra dos terços aplicada 
 

Como pode ser notado na imagem, logo acima a regras do terços, de forma a guiar o olhar 

do observador (LIMA, 2010), para que o mesmo possa identificar os elementos que já foram citados 

anteriormente nesta análise, assim valorizando os detalhes da modelagem, textura e iluminação da 

cena. 

No quesito enquadramento esta imagem corresponde ao plano geral, no qual Sousa (2004) 

identifica como sendo benéfico para situações no qual se deseje situar o leitor da imagem na 

localização da mesma. O que pode ser relacionado com a questão já comentada neste anúncio sobre 

a relação proposta pela peça de representar a cauda do pavão utilizando as sandálias, produto que 
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esta sendo anunciado. Sendo assim a intenção da peça é mostrar a cena como um todo e não 

somente algum detalhe. 

Ao analisar esta peça nota-se que ela é diferente da segunda analisada neste trabalho pois ela 

não tenta imitar uma cena real, mas sim possui uma finalidade mais artística para representar a 

calda do pavão. 

Desta maneira após a análise desta peça é possível compreender que, assim, como na 

primeira peça analisada a terceira cena possui uma composição mais artística, pois não tenta imitar 

de fato uma situação fotográfica, entretanto todas possuem elementos na imagem que passam a 

sensação de realidade. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com base no problema de pesquisa do presente trabalho busca compreender como as 

imagens que utilizam a computação gráfica 3D alcançam um nível de percepção real a ponto de 

poder substituir a própria fotografia em anúncios publicitários.  

Tendo isso em mente este trabalho tinha como objetivos a identificação de quais elementos 

poderiam ser encontrados nas imagens que fazem parte do corpus de análise, contribuindo com a 

percepção de realidade. Além disso, relacionar estes elementos com o processo de produção destas 

imagens, podendo assim encontrar um possível ponto de convergência da fotografia e do 3D. 

A partir dessa problemática e após a análise proposta nesta pesquisa, é possível notar que o 

paradigma pós-fotográfico possibilitou mais do que somente um suporte para a armazenagem das 

imagens, mas sim uma forte ferramenta que é capaz de produzir novas imagens com tal qualidade 

que chega a substituir como no caso das Havaianas a própria fotografia no mercado publicitário.  

Tendo em vista as três imagens que fizeram parte do corpus de análise deste estudo, foi 

possível compreender que as teorias de Dubois (2003) sobre a fotografia como espelho do real, a 

partir da sua capacidade de captar os elementos do mundo real de forma verossímil também pode 

ser aplicada nas imagens produzidas pela computação gráfica 3D, uma vez que em todos as 

categorias citadas neste trabalho, comprovou-se a existência da semelhança entre a representação 

com o seu objeto representado. 

Desta forma com as categorias criadas para a análise desta pesquisa foi possível constatar 

como cada uma das etapas da produção da imagem 3D como modelagem, textura, iluminação. 

Além de elementos que originalmente fazem parte da linguagem fotográfica como a composição e o 

enquadramento são apropriados pela computação gráfica para que se contribuir para alcançar tal 

veracidade. 

Sendo que a modelagem como foi visto nas análises anteriores podem contribuir para esta 

sensação de realidade a partir das suas composições geométrica, que caso alcance o nível de 

semelha desejado pode sim substituir a representação fotográfica em anúncios publicitários. Como 

são os casos constatados nesta pesquisa das sandálias Havaianas, no qual os modelos 

tridimensionais criados nos computadores puderam imitar os modelos reais com tal exatidão que 

conseguiu substituir-lo três vezes neste estudo. 
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Como vimos à textura também é um fator de relevância neste processo de reconhecimento, 

pois ela possibilitou a representação de detalhes que contribuíram para a percepção de real nas 

imagens. De forma que caso não fosse possível imitar os detalhes dos matérias nas cenas, 

provavelmente haveria um rompimento no reconhecimento da representação presente no anúncio. 

Devido ao fato de que os elementos como o reflexo, transparência entre outros seriam impossíveis 

de se representar no ciberespaço. 

Já a iluminação exerce uma força física dentro da cena 3D como foi possível constatar nesta 

pesquisa, pois ela trabalha de forma atuante na reação dos materiais que passara pelo processo de 

texturização, projeta a luz sobre os objetos em cena iluminando-os e criando efeitos posteriores a 

essa iluminação, como o contraste de luz e sombra, ou até mesmo possibilitando reflexos ou a 

própria dispersão da luz sobre as superfícies pertencentes a este ciberespaço. 

A composição devido ao fato de ser a forma como a cena é apresentada em termos de 

organização dos elementos existentes nela, pode até ser padrões no qual o espectador pode não 

identificar ao observar a cena, porém ela contribui de forma a guiar este mesmo através da imagem 

de maneira que, como foi visto anteriormente nas estratégias de uso da composição, aponte a este 

leitor os focos onde há interesse que o mesmo tenha contato visual. Podendo assim visualizar 

detalhes como sombras, reflexos ou até mesmo formas como um todo no caso dos modelos 3D. 

 No que diz respeito ao enquadramento é possível dizer que na computação gráfica trabalha 

exatamente da mesma forma que na fotografia, uma vez que no ambiente virtual a câmera é 

posicionada de maneira que seja feita o recorte daquela “realidade”. Assim deixando a sensação de 

que aquela imagem, como a fotografia trata-se apenas de um recorte do universo que estava ali 

naquele momento. 

 Tendo todas estas perspectivas em mente, é possível afirmar que o paradigma pós-

fotográfico fornece um suporte não somente para a imagem, mas para a criação de diferentes 

ambientes, paisagens e cenas que existem somente dentro do ciberespaço, mas que possuem a 

capacidade de semelhança com o mundo real a ponto que nem mesmo nós possamos negar a sua 

verossimilhança. 

 Pode-se dizer que este trabalho se torna importante para o mercado profissional, pois tendo 

em mente estes pontos de citados durante a análise é possível compreender que em uma imagem 3D 

realista é necessário que os elementos tenham uma relação fiel a realidade.  
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 Assim sendo, é possível compreender que o 3D é uma união de áreas, como o entendimento 

de materiais, design, pintura, publicidade, fotografia entre outros. Pois como foi visto dentro da 

computação gráfica existem áreas que necessitam de conhecimentos específicos como é o caso da 

fotografia, que no dentro do ciberespaço pode ter inúmeras contribuições para como 

enquadramento, composição e talvez principalmente a iluminação. 

 Partindo desta perspectiva a computação gráfica seria a união de varias áreas do 

conhecimento aplicados em um ambiente virtual e totalmente controlável pelo usuário, onde 

podemos afirmar que o papel do software é apenas possibilitar esta interação com o ciberespaço, 

uma mera ferramenta na qual quem o utiliza deverá aplicar todos os conhecimentos e experiências 

reais.  
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