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A tecnologia 3D tem sido utilizada cada vez mais no cinema e na televisão, levantando polêmicas e dúvidas com
relação à sua real colaboração para o cinema: será o 3D apenas um recurso técnico espetacular para filmes de ação
blockbusters, ou é possível que seja utilizado como um recurso de linguagem do cinema? A partir dessa discussão,
quais as relações que essa nova possibilidade desperta na teoria da imagem? É a partir de depoimentos de
cineastas que experimentaram o 3D, como Wim Wenders, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e Werner Herzog,
que se estrutura a argumentação deste artigo para discutir as contradições da imagem audiovisual 3D.

 

 

 

As primeiras tentativas da tecnologia digital podem ser desastrosas, quando sempre
acontece quando alguma coisa nova surge. Tudo se torna um pouco mecânico e sem vida,
mas eu sempre procuro ter tolerância para as novidades.

Alain Resnais

Antes mesmo da chegada do som sincronizado ao cinema, foi lançado o primeiro filme a utilizar um sistema inovador
de simulação de profundidade por meio do uso de dois projetores concomitantes que exibiam o mesmo filme em
duas cores distintas – verde e vermelho –, para uma plateia utilizando óculos especiais, que ajudariam a criar o efeito
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e o processo hoje popularizado como 3D. Era o ano 1922 e o filme, The power of love, dirigido por Nat G. Deverich e
Harry K. Fairall, inaugurava o fascínio pelos filmes em três dimensões, que não se limitou aos Estados Unidos.
Recentemente, foram encontrados pelo pesquisador e documentarista Philippe Mora dois filmes nazistas de 30
minutos, encomendados por Joseph Goebbels, ministro de propaganda alemão, a duas produtoras independentes
em 1936: o primeiro, So real you can touch it, revela um homem comendo uma Bratwurst, e o segundo, Six girls roll
into weekend, apresenta um grupo de estrelas nazistas da UFA. Mora reforça a fantástica qualidade que os filmes
têm e como “os nazistas eram obsessivos em gravar qualquer coisa, e qualquer simples imagem era controlada –
tudo parte de como eles ganharam o controle do país e do seu povo”, afirma. Após um longo hiato em função de
dificuldades técnicas, em 1953 foi lançado nos Estados Unidos, com melhores condições técnicas, o filme de House
of wax, protagonizado por Vincent Price e que foi o primeiro de uma série de filmes de terror em 3D.

Na televisão, contudo, o sistema de 3D só chega a partir dos anos 1980, ainda utilizando o sistema anaglífico e os
óculos para o espectador, por só existirem, à época, televisores em 2D. Com a tecnologia digital, o 3D passou a ser
uma realidade mais constante, tanto no cinema como na televisão. O primeiro, por resolver os eternos problemas de
quebra de sincronia, e a segunda, pela possibilidade de se produzirem aparelhos True 3D, que oferecem uma
qualidade de imagem muito superior ao antigo e ultrapassado sistema anaglífico. O show U2 3D (2007) e o filme
Avatar (2009), este dirigido por James Cameron, foram os filmes que reaqueceram não apenas o interesse do
público, mas o das empresas em investir na tecnologia de produção audiovisual, bem como em aparelhos como
televisores, videogames e projetores que permitam levar o 3D para o ambiente doméstico. Hoje também já é
possível ver vídeos em 3D, ainda que não da melhor forma possível, na internet: o You Tube 3D Gallery é um canal
específico apenas para vídeos em três dimensões, desde que se tenha em casa óculos para esse fim.

http://www.youtube.com/user/3D

Ainda que sejam poucos os filmes em Blu-Ray lançados ou mesmo as transmissões de canais em 3D, atualmente
tem aumentado, cada vez mais, o número de filmes e aparelhos, bem como seu consumo pelo público. Com a
demanda comercial, observa-se um aumento crescente no interesse dos realizadores em projetos de filmes que
contemplem essa tecnologia. Não surpreende que os primeiros gêneros a fazer uso da imagem em 3D sejam os
filmes fantásticos – a ficção científica e o terror –, os desenhos animados e os filmes de ação. Tal utilização não é
gratuita. A ilusão de profundidade funciona de maneira mais bem-sucedida em condições imagéticas específicas de
movimento dentro do plano. Movimentos sobre o eixo Z de profundidade, para dentro ou para fora da tela, acentuam
a impressão do 3D, assim como a indicação, por meio da iluminação e de zonas focais, de diferentes camadas de
profundidade. Por outro lado, movimentos laterais, como panorâmicas e travellings, dependendo de suas camadas
de profundidade, podem ter efeitos de tridimensionalidade minimizados. Um exemplo claro das dificuldades que o 3D
ainda enfrenta ao se pensar a linguagem já estabelecida de produtos audiovisuais é a transmissão de futebol. Os
próprios engenheiros dos canais de televisão que pesquisam a tecnologia do 3D admitem que o futebol ainda é um
problema a ser solucionado. De fato, boa parte da transmissão é composta por planos gerais em plongée com o
movimento lateral dos jogadores em direção aos campos opostos que achatam a profundidade: são em média 70%
dessas imagens durante o jogo (câmera 1). O resto são replays, takes de substituição, lances mais fechados e takes
da beira de gramado. A iluminação uniforme dos estádios de futebol dificulta ainda mais a criação de zonas de luz e
sombra que reforçariam a sensação de profundidade. Os planos mais eficientes seriam, justamente, os
proporcionalmente menos frequentes, em que a câmera com uma teleobjetiva filma o jogador no nível dos olhos ou
do chão, mostrando concomitantemente diferentes linhas de profundidade – outros jogadores, a bola, o tufo de
grama que voa, o juiz e o bandeirinha –, além da torcida ao fundo.

Nesse sentido, é importante que se diga que, ao definir o cinema como imagem em movimento, é justamente este
que se torna um componente indispensável para o resultado de simulação de tridimensionalidade, ainda que esta
nem sempre seja realmente eficaz. Carlos Alberto Henriques, em seu livro A invasão do 3D no cinema e na
televisão, lembra, ainda, que o cinema 3D exige um ritmo próprio, já que, pela demanda em reconhecer as distintas
zonas de profundidade do plano e a relação entre seus respectivos objetos que a revelam, o espectador necessita de
mais tempo do que uma imagem em 2D para reconhecer e visualizar a imagem. Tal observação dialoga, em certo
sentido, com as proposições de Jacques Aumont sobre o olhar central e o olhar periférico ao se observar uma
imagem. Se o tempo para realizar a imagem periférica como central é maior, que dirá quando é necessário, ainda,
reconhecer seus distintos planos! O 3D, aparentemente, direciona ainda mais a visão para a centralidade da
imagem, mas ao mesmo tempo instiga o espectador a buscar o reconhecimento das imagens periféricas para viver o
efeito de tridimensionalidade. Pode-se pensar, dessa maneira, uma primeira contradição proporcionada pelo 3D: ao
invés de ser uma tecnologia que corrobora alguns discursos apocalípticos sobre filmes com linguagem acelerada,
tributária dos videoclipes televisivos, a imagem em movimento do 3D pede uma temporalidade distinta do plano, não
apenas para sua maior compreensão, mas pragmaticamente para não causar náuseas aos seus espectadores.

Essa premissa reacende uma pergunta feita constantemente por quem busca pensar a imagem audiovisual: o 3D é
apenas uma ferramenta proporcionada pela tecnologia, a ser utilizada em filmes de puro entretenimento e
espetáculos, ou poderá ainda estabelecer novos paradigmas não apenas na constituição da imagem, mas da própria
linguagem audiovisual, seja no cinema, na televisão ou em videogames? A resposta é imprecisa, mas já conta com
alguns indícios que ajudam a um maior entendimento dessas possibilidades.

O conceituado crítico de cinema Roger Ebert foi enfático recentemente em seu Twitter, ao comentar a tecnologia 3D.
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Para ele, a tecnologia seria uma “aberração distrativa, entediante, antirrealista, juvenil, para ser usada como pretexto
para preços maiores” (dos ingressos nos cinemas). É a mesma opinião do diretor Francis Ford Coppola, que, ainda
assim estranha e contraditoriamente, prepara o lançamento de um filme em 3D: Twixt parece dialogar com as
possibilidades do digital, fazendo enquadramentos que favorecem a imagem tridimensional, sem, contudo, apelar
para movimentos radicais presentes nos filmes mais típicos que utilizam a tecnologia.

 

 

Em oposição, outros cineastas tradicionais preparam projetos com visões distintas e otimistas da utilização do 3D no
cinema, o que pode representar caminhos novos na elaboração da linguagem audiovisual. Questionado se o 3D teria
o mesmo peso que o som e a cor quando estes chegaram ao cinema, Alain Resnais respondeu o que figura na
epígrafe deste texto. É necessário ter tolerância e mesmo uma compreensão de que com qualquer inovação
tecnológica vem um momento desastroso em que não se aprendeu ainda a se desvincular do passado e nem a
elaborar o novo. O que vale para a Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann também vale para o uso que se faz da
tecnologia. Podemos pensar a linguagem do cinema como um sistema que passa pelas três fases de seleção,
variação e reestabilização. Som, cor e widescreen foram novas variáveis que desestabilizaram a estrutura poética do
cinema como era até então conhecida. Com esses novos elementos, o cinema absorveu novas influências,
digeriu-as e reestabilizou sua poética, absorvendo as novas possibilidades de maneira positiva. Talvez com o 3D
ocorra o mesmo, e nunca é demais lembrar de como a chegada do som ao cinema também foi condenada por vários
puristas do cinema mudo, incluindo respeitáveis diretores que em seguida também adotaram o novo conceito e a
técnica.

Com relação ao 3D, é possível encontrar inúmeros entusiastas, destacando Martin Scorsese, Werner Herzog, Wim
Wenders e Bernardo Bertolucci. É importante que se diga, contudo, que esses cineastas não foram aqui
selecionados com o intuito de legitimar, via um discurso autoral, a possibilidade de o 3D ser reconhecido como uma
nova poética da imagem em movimento. Eles são importantes pela reflexão constante que fazem e traduzem em
seus filmes e ao utilizar a nova tecnologia, alguns já concluídos e exibidos. Isso não descarta o potencial de análise
de filmes variados e direcionados para outros públicos, como o erótico chinês 3D Sex and zen extreme ecstasy,
dirigido por Christopher Sun e exibido em Cannes neste ano 2011 – ainda que o uso da imagem tridimensional no
filme tenha sido considerado mais um golpe de marketing do que uma mudança mais profunda na visualidade dos
filmes eróticos.

Para quem vê no 3D uma possibilidade a mais que pode contribuir significativamente para a linguagem do cinema, é
possível identificar relações menos óbvias, que ajudam a esclarecer o que essa tecnologia pode oferecer. O cineasta
Dario Argento, que prepara o filme Dracula 3D, elege a sensação de volume interferindo na movimentação como o
principal recurso do cinema tridimensional:

“É a sensação que o 3D provoca que me interessa. A possibilidade de dar volume à
imagem. No You Tube, você pode acessar um vídeo com quatro minutos da versão 3D de
‘Disque M para Matar’, que Alfred Hitchcock fez nos anos 1950, com a tecnologia da
época. É interessante até hoje notar a dinâmica de movimentação dos personagens, como
se estivessem em diferentes planos. Quis filmar ‘Dracula 3D’ para experimentar essas
possibilidades de movimento fora do padrão e, para isso, usei um sistema diferente de
captação nos sets. Em geral, usam-se duas câmeras posicionadas paralelamente. Eu usei
duas câmeras mais leves e as posicionei num sentido perpendicular. Essa escolha permite
que eu capte o andar e os gestos dos atores com mais realismo.”
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O volume também é a justificativa de Werner Herzog para justificar o uso do 3D nas filmagens do seu documentário
Cave of forgotten dreams, filmado na caverna de Chauvet-Pont-d’Arc, em Ardèche. Essa caverna foi descoberta na
França, na década de 1990, como um museu natural para mais de 400 pinturas rupestres datadas entre 30 e 35 mil
anos que, de acordo com o cineasta Werner Herzog, expressa o nascimento da arte. Para preservar os desenhos e
não se correr o risco de deterioração, como aconteceu em Lascaux, não se permite sua visitação pública. Para o
cineasta, que foi um dos poucos a poder visitar as mais antigas pinturas do homem a fim de registrar os desenhos
em audiovisual, o 3D era a única tecnologia que poderia expressar a realidade daqueles desenhos:

“Porque era a única forma de mostrar as imagens como são realmente. Quem vê fotos de
pinturas de caverna pensa que são todas planas. Em Chauvet, há muitas imagens em
alto-relevo, que são verdadeiras esculturas. As pessoas escavavam as paredes da caverna
para dar uma aparência mais real aos animais. Há, por exemplo, um cavalo que pode ser
visto em um nicho. Com 3D, o espectador pode ver de forma real como eram as pinturas
das cavernas pré-históricas.”

 

 

A novidade que Herzog traz ao discurso de Dario Argento sobre o volume é de buscá-lo no documentário, um gênero
cinematográfico que, à procura de um maior realismo, muitas vezes se opõe radicalmente a eventuais alterações ou
interferências na imagem. Wim Wenders, que filmou em 3D a companhia de dança de Pina Bausch, parece
contrariar os puristas:

“A Pina não acreditava muito nas palavras. Ela não achava que elas tinham um poder de
comunicação tão grande quanto as expressões corporais. Ela foi capaz de transformar isso
em arte como nenhuma outra pessoa. Por isso eu tentei que o 3D desaparecesse no filme.
A ideia era que a ferramenta me permitisse entrar no espaço das coreografias, para que eu
pudesse criar na tela o efeito que Pina levava no palco. [...] No documentário em 3D você
pode dar a uma pessoa uma sensação inédita em sua vida. É fantástico! Agora, para mim,
vai ser muito difícil voltar atrás e parar de usar o formato. Acho que apenas arranhamos a
superfície do que é o 3D. Temos um território imenso para ser explorado.”
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É inegável que, diante da diminuição progressiva dos custos de produção do cinema, a partir de meados da década
de 1990, o 3D surge como uma estrutura mais cara de produção que, aliada às imagens espetaculares, direciona
essa tecnologia para o cinema fantástico, para o filme de ação, os filmes de histórias em quadrinhos e os desenhos
animados. Sem fazer qualquer juízo de valor sobre esses filmes, a tecnologia tridimensional acaba apontada por
alguns como um gueto de filmes rasos ou blockbusters, que não teriam nenhuma capacidade de trazer algo de novo
para a linguagem do cinema. Percebe-se, então, um discurso que sugere uma circularidade: afinal, alguns filmes
blockbusters são ruins porque usam a tecnologia 3D ou o 3D é ruim porque somente é utilizado em filmes
blockbusters? Alain Resnais mostrou na epígrafe deste texto a mesma tolerância ao 3D de Wim Wenders, que,
aparentemente, não cai no discurso fácil:

“O 3D é fantástico. E não é mais tão caro. Qualquer um pode fazer, ainda mais se as
empresas abrirem espaço para todos os tipos de filmes, não só blockbusters. Se isso
acontecer, a pergunta é: será que os produtores de filmes de arte vão usar a ferramenta de
modo inteligente, para algo novo, e não se manter no que já está estabelecido? Mas a
maioria do que vi em 3D ainda é óbvia. Compartilho do desapontamento do James
Cameron por causa do “Avatar”. Ele disse que elevou o patamar da tecnologia, e que as
pessoas o estão seguindo sem critério. Não pode ser assim.”
 

Ao contrário dos apressados, no entanto, Avatar foi apenas uma inovação tecnológica, não trazendo nada de
efetivamente novo no aspecto narrativo ou formal. O desapontamento de Cameron e Wim Wenders se junta à má
vontade de parte da crítica especializada – como Roger Ebert – e intelectuais, que limitam o 3D a um oportunismo
comercial para aumentar o preço do ingresso e banalizar ainda mais o cinema como espetáculo, em detrimento do
cinema mais pessoal e artístico. A inovação do 3D, que traz também um novo caminho para o documentário
proposto por Herzog e Wenders, é, para Martin Scorsese, mais do que uma simples tecnologia para filmes
blockbusters, mas uma mudança de paradigma no cinema, comparável ao fascínio exercido pela nova tecnologia em
seu início, tão bem descrita por Jean Epstein em A inteligência de uma máquina. Não surpreende que o primeiro
filme em três dimensões de Martin Scorsese, Hugo Cabret, seja uma grande homenagem ao início do cinema, à
descoberta de suas possibilidades mecânicas e a George Méliès, que é personagem do filme. Sobre o uso do 3D,
Scorsese se mostra mais do que otimista quanto a suas possibilidades de inovação:

 

“Todo o take está repensando o cinema, repensando [a] narrativa – como contar uma
história com a imagem. Agora, eu não estou dizendo que devemos atirar dardos na
câmera. Eu não estou dizendo que devemos usá-lo como um artifício, mas é libertador. É
literalmente um Cubo de Rubik toda vez que você vai desenhar um plano, e trabalhar um
movimento de câmera ou grua. Mas há uma beleza também nisso. As pessoas parecem
como... como estátuas móveis. Elas se movem como esculturas, como se [a] escultura se
movesse em um sentido. Como dançarinos...”
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E, mais uma vez, dança e volume definem a singularidade da terceira dimensão no audiovisual. Talvez seja por isso
que Wim Wenders tenha sempre imaginado a dança em 3D. Antes ainda de Avatar, foi o show U2 3D que motivou o
cineasta alemão a realizar Pina. Ainda que o filme tenha uma série de problemas técnicos, agravados a pelo fato de
ser a filmagem de um show ao vivo da banda irlandesa U2, o resultado é considerado um marco dos filmes
tridimensionais.

 

“Quando eu vi aquele filme, liguei para a Pina e falei: ‘Agora nós podemos fazer.’ Ainda não
era bom, os movimentos eram um desastre, mas a diferença era que enfim um filme dava a
ideia de espaço na tela. Em cem anos de história do cinema, criaram-se mecanismos
maravilhosos para que os espectadores acreditassem que havia a dimensão do espaço.
Mas a tela sempre foi plana. O 3D, hoje, permite mostrar essa dimensão.”
 

Wenders, no entanto, aponta para uma dificuldade e talvez para a maior contradição da tecnologia, ao relacioná-la
com uma teoria da imagem audiovisual. É quanto à dimensão do espaço na imagem que se pode perceber talvez
sua maior limitação.

Inúmeras teorias tratam do espaço que transcende os limites da imagem audiovisual, do fora de quadro. Nesse
sentido, talvez seja oportuno pensar a imagem televisiva e o 3D à luz da teoria do visível de Oliver Fahle. Para o
teórico, o fora de quadro é o campo do visível, em que o espectador complementa mentalmente a imagem da tela.
Essa transição para o visível seria favorecida por movimentos de câmera que sugerem ao espectador o espaço do
visível que se tornará imagem na tela e por ações dentro da imagem que se completam no campo do visível. Por
exemplo, quando um personagem olha para algo que está fora da imagem que aparece na tela, ele está dando
condições ao espectador de percebê-lo no campo do visível, externo à imagem. Desse modo, qualquer
movimentação e ação que transbordem o quadro agem no espectador como um detonador da criação das imagens
mentais do visível. A imagem bidimensional não contradiz essa percepção, já que a moldura da televisão, que
contém a imagem, não passa de uma borda, uma linha também bidimensional a ser transposta. O 3D, no entanto,
cria um problema e uma contradição para essa visualidade.

Ao simular uma tridimensionalidade, ao dar volume aos objetos, corpos, formas e ao dotá-los de movimento, a
relação entre os elementos constitutivos da imagem e suas bordas muda sua especificidade. Travellings e
panorâmicas laterais muitas vezes não oferecem grandes mudanças em virtude de a própria sensação de
profundidade ser minimizada, a não ser que haja elementos em primeiro plano que sangrem o quadro. Nessas
situações, a distância entre os corpos que estão nos primeiros planos e os que estão em último plano reforça a
sensação de profundidade. Da mesma forma, a relação entre a imagem e o visível não se compromete e mantém as
mesmas condições para que o espectador complemente a imagem bidimensional.

O problema acontece, contudo, quando o movimento é no eixo Z, ou seja, caminha em sentido perpendicular à tela,
induzindo profundidade e passando da imagem para o visível, ou vice-versa. Se um corpo sai do fundo da imagem,
por sobre o eixo Z, dirigindo-se ao campo do visível, vivencia-se uma contradição imagética: com o 3D, a moldura
que limita a imagem torna-se de fato uma janela, e a percepção do espectador é de que a imagem vai transpor a
tela. Mas, se esse corpo sangra o quadro e sai da imagem, ela não parece entrar no campo do visível. Por parecer
tridimensional, tem-se a impressão de que a imagem simplesmente termina no limite da janela, que não transborda o
espaço da imagem. Mais do que isso, essa imagem é tridimensional, mas não transpõe o quadro e torna-se uma
metaimagem, como as ilustrações de M. C. Escher, por sua imprecisão e ambiguidade. Ou seja, ao mesmo tempo
que o corpo em movimento se dirige para fora do quadro, ele acaba em suas bordas, revelando um 3D que não é de
fato tridimensional, que não é o que parece ser.
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Convex and Concave, M.C. Escher, 1955.

 

O contraponto é simples. Quando um corpo se desloca pelo eixo Z em direção ao espectador, mas se mantém no
centro da imagem, sem se encaminhar para as bordas do quadro, realça-se o efeito tridimensional e não se cria uma
imagem ambígua. Assim, pode-se constatar uma contradição essencial na imagem audiovisual em 3D: o objeto em
movimento lateral, muitas vezes menos contundente tridimensionalmente, favorece que o espectador realize o
espaço do visível, de acordo com o conceito de Oliver Fahle. A imagem que desliza pelo eixo Z, mas que se mantém
no centro de quadro, tem mais força no espaço da imagem por reforçar seu caráter tridimensional. Por fim, a mesma
imagem, que, em vez de ficar centralizada, se dirige às bordas do quadro, tem uma relação ambígua com o visível,
em que há uma imprecisão com esse espaço, tornando-se, assim, uma metaimagem. Tal variedade significa que,
dentro de um mesmo produto audiovisual que faz uso da tecnologia 3D, há três contratos distintos de imagem com o
espectador, o que só reforça sua riqueza e a capacidade de pensá-la como imagem e estética, o que lhe confere
inegável valor para se pensar novas possibilidades.

Quando Scorsese, Herzog, Wenders e Argento, entre outros realizadores, enaltecem as possibilidades do 3D, eles
reforçam que a tecnologia não pode e nem deve se limitar aos filmes de ação, aos desenhos animados e aos filmes
de terror, lembrando que outros gêneros e outras propostas narrativas podem fazer uso de maneira criativa do 3D.
Quando analisamos a imagem tridimensional do audiovisual, percebemos que ela própria, bem como suas
contradições em sua própria janela, já é condição suficiente para conferir potencial de criatividade, revelando-se uma
metaimagem, independente do tipo de narrativa e do gênero fílmico que ela contemple. A junção dessas
possibilidades oferece, desse modo, uma perspectiva otimista quanto ao futuro do 3D.

Bertolucci afirmou que adoraria ver 8½, de Fellini, em 3D, pelas qualidades que ele agregaria ao filme. E completou:
“Quero usar o 3D de uma forma diferente da que vimos em ‘Avatar’ e outros filmes caracterizados por efeitos
especiais. Quero sentar no ‘tapete voador’ que esta tecnologia oferece...”
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