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Resumo 

 

O objetivo do artigo é compreender os efeitos de presença causados pela sala de cinema 

S3D a partir da experiência heterotópica do espectador. Para tal, utilizou-se os conceitos 

oriundos de Michel Foucault no que tange a heterotopia, e o conceito de Gumbrecht sobre 

produção de presença. Para arguir esse debate foi visto o filme Doutor Estranho (2016) 

na sala de cinema S3D da Rede Cinépolis. Nesta discussão, percebeu-se um efeito de 

presença performático propiciado tanto pela sala, partindo-se do conceito Focaultiano de 

espelho, quanto do filme pela sua mise-en-scène estereoscópica proveniente do método 

de materialidade comunicativa de Gumbrecht.  
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Introdução 

 

O cinema 3D estereoscópico (S3D), diferentemente do que alguns jovens 

acreditam, não é uma novidade trazida pelo filme Avatar (Avatar, James Cameron, 2009). 

A estereoscópia tem seus primórdios desde 1838 quando o cientista Sir. Charles 

Wheastone expôs uma máquina espelhada que conseguia projetar desenhos geométricos 

em três dimensões (CRARY 2012). Nesta ocasião inicia-se a origem da história do 

cinema S3D, o qual Zone (2012), historiador e cineasta, dividiu em quatro fases, de 

acordo com a progressão da sua tecnologia, técnica e narrativa. Segundo Zone (2009), em 

1922 é lançado o primeiro filme S3D The Power Of Love (O Poder do Amor , Harry K. 

Fairall, Nat G. Deverich) no teatro Astor dentro do hotel Ambassador em Los Angeles 

com o tradicional método de exibição anaglifo – óculos de papel vermelho/ciano. 

 De 1922 até os dias atuais, as salas de cinema S3D proporcionaram diferentes 

experiências ao espectador, tanto a partir do seu aspecto físico (a sala) quanto na sua 

materialidade comunicativa (técnica e estética). Principalmente após a chegada do digital 

proporcionando novos métodos de visualização 3D como o sistema Real D da Rede de 
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cinema Cinépolis.  Portanto o trabalho se propõe a investigar a experiência no espectador 

na sala de cinema S3D, trazendo conceitos oriundos da heterotópia de Foucault (2013) e 

produção de presença de Gumbrecht (2010). A heterotopia nos permite refletir sobre os 

espaços geograficamente delineados. Como os espaços físicos podem levar-nos para 

espaços utópicos. O termo é a junção de hetero (outro) mais (topia) espaço, ou seja, esses 

outros espaços, esse outro lugar que primeiramente é geográfico – consta no mapa – é 

que pode nos levar a um outro lugar – utópico –, ou a vários outros lugares da ordem do 

imaginário. Heterotopia é pensar os espaços filosoficamente e no imaginário.  

Dentro do seu texto Foucault (2013) traz a metáfora do espelho para pensar os 

espaços mais como uma experiência com o espaço do que o espaço em si. O que se torna 

ideal para pensar o espaço da sala de cinema S3D. Sendo assim, como o S3D, enquanto 

espaço heterotópico, produz efeitos de presença na experiência do espectador dentro da 

sala de cinema? Para buscar uma solução para este problema foi visto o filme Doctor 

Strange (Doutor Estranho, Scott Derrickson, 2016),  na sala de cinema S3D da Rede 

Cinépolis a fim de compreender os efeitos de presença que esse dispositivo causa no 

público, investigando tanto a experiência heterotópica diante da sala como do filme 

proposto.  

Para auxiliar neste processo, no que tange aos efeitos de presença proporcionados 

pela estética do filme, foi utilizado a metodologia da materialidade comunicativa oriunda 

da reflexão de produção de presença de Gumbrecht (2010). A materialidade comunicativa 

pode utilizar o esquema de Hjelmslev no que tange, por ordem de precedência, a 

substância de expressão (o não estruturado) e a forma de expressão (estruturado) para 

constatar seus efeitos de presença. Para chegar na forma de expressão é preciso estar 

acoplada em um regime de visibilidade que incorpora como substância de expressão o 

espaço estereoscópico expressivo, do qual é proveniente da metáfora de Foucault sobre 

espelho. Por fim a forma de expressão pode ser proveniente da ideia de Bordwell (2013) 

sobre mise-en-scène. A partir do estilo do filme Doutor Estranho que se fazem presentes 

por estar mise-en-scène S3D voltada ao corpo (combinação da encenação em 

profundidade mais técnicas 3D).  

Heterotopia e Produção de Presença 

  

Uma das últimas conferências radiofônicas escritas pelo filosofo francês Michel 

Foucault aconteceu em dezembro de 1966 intitulado O corpo utópico, as heterotopias. A 

obra traz um debate sobre o corpo referindo-se ao conceito de utopia, e sobre o espaço ao 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&q=Scott+Derrickson&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQoLDepSlLiBHEsTLLKCrTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQBE7SQfMgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj2246-1IHVAhUEh5AKHVhjCloQmxMIpQEoATAX
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abordar o conceito de heterotopia; este último sendo o nosso primeiro norte de 

fundamentação. Em As heterotopias Michel Foucault expõe que não existe espaços 

neutros e brancos, ele argumenta que “vive-se, morre-se, ama-se em um espaço 

quadriculado, recortado, matizado, com zonas claras e sombras, diferenças de níveis, 

degraus de escada, vão, relevos, regiões duras e outras quebradiças, penetráveis, porosas” 

(2013, p.19). Existem lugares passageiros como o metrô, lugares de parada como os cafés 

ou cinemas, ou ainda lugares de isolamento como as prisões. Inicialmente todos lugares 

geograficamente localizáveis representando algum poder. Entretanto, há lugares que são 

classificados de modo diferente, servindo para apagar, neutralizar ou purificar o lugar 

existente, os “contraespaços”, que Foucault (2013) qualifica como heterotopias.  

Ao referir-se aos adultos, o autor sublinha os jardins, os cemitérios, os asilos, as 

prisões, o cinema, no meio de outros. A ciência que estudaria esses espaços diferentes, 

esses outros lugares ele chama de heterotopologia (FOCAULT, 2013). Sucintamente, o 

que se entende sobre heterotopia é que a origem não deve ser confundida com a finalidade, 

assim nos diz Nietzsche em Genealogia da Moral, utilizando o castigo como exemplo, 

pois durante a história da humanidade ele assumiu diferentes funções. Da mesma forma, 

são os espaços. Em Microfísica do Poder, Foucault (2010) nos fala que o jardim na frente 

de casa representava o infinito, hoje tem apenas a função de ornamentação. Disso, se 

desprende que um local desviante, sagrado ou profano, nos dias de hoje, pode num outro 

momento histórico assumir outra significação. A partir disto, conclui-se que um local 

acomoda ‘’momentos de heterotopia’’, porque, por exemplo, um local considerado 

profano hoje, pode no futuro deixar de sê-lo.  

Foucault cita em As heterotopias o exemplo do cemitério, que anteriormente na 

Europa situava-se nos centros das cidades é atualmente localiza-se nas saídas das cidades. 

Primeiro, não há provavelmente nenhuma sociedade que não tenha suas heterotopias. 

Porém elas não são estáveis e podem mudar de acordo com o momento histórico, como 

o exemplo dos jardins citado acima. Relata ainda que as sociedades poderiam ser 

categorizadas de acordo com suas heterotopias como as clínicas psiquiátricas e as prisões.  

O segundo fundamento é que uma sociedade pode diluir uma heterotopia ou produzir uma 

nova. Por exemplo o cemitério que até o século XVIII ficava ao lado da igreja – dos países 

europeus – bem no centro da cidade. Depois, passou-se a ser nos limites da cidade, como 

se fosse um lugar de infecção, de contagio. No terceiro, entende-se que a heterotopia 

aglutina em um lugar real, diversos espaços que continuamente revelam-se incompatíveis, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

como o teatro e o cinema. O quarto princípio seria as heterotopias que remetem ao tempo 

ligadas à eternidade, como as bibliotecas e museus que nos levam ao infinito. E por último 

o quinto princípio, as heterotopias podem ser compostas por um mecanismo de abertura 

ou fechamento, “que as isola em relação ao espaço circundante” (2013, p.26).  

Portanto, Foucault tenta mostrar que o “espaço do outro” foi esquecido pela 

cultura ocidental. Sendo assim, como seria em uma sala de cinema S3D? Levando em 

consideração 4 dimensões aglutinadas pelo 3D: as três que dizem respeito ao filme e mais 

uma que aqui vamos identificar como sendo a dimensão física da sala. Como se dá a 

experiência na sala de cinema 3D? Como o 3D traz heterotopias para observar e produzir 

presença? Em busca também desses efeitos de presença, contidos na sala de cinema 3D – 

espaço heterotópico – o artigo trará outra reflexão oriunda do filósofo alemão Gumbrecht 

(2010) que nos parece pertinente, a noção de produção de presença. Para Gumbrecht 

(2010), existe uma tensão entre presença e sentido. O ritmo de um poema, a composição 

de cores de um quadro, a sala de cinema 3D, cada uma dessas experiências, possuem sua 

presença despertando um sentido determinado. Nos objetos culturais há dois 

componentes, o de sentido e o de presença – Gumbrecht retrata esses componentes como 

tensão, nunca há equilíbrio entre eles – que pela situação da experiência estética, 

constituem o cerne da ideia de Gumbrecht, produção de presença. Para chegar a ideia de 

produção de presença, ele define primeiramente o termo ‘’presença’’. Para explicar que 

não se trata de uma relação de tempo, mas espacial com o mundo é seus objetos. A sua 

ideia de presença tem que ser tangível por mãos humanas, logo, tendo impacto sobre os 

corpos humanos. Já, a produção de presença, é definida como: 

Aqui, a palavra ‘’produção’’ não está associada à fabricação de 

artefatos ou de material industrial. Por isso, ‘’produção de presença’’ 

aponta para todos os tipos de eventos e processos nos quais se inicia ou 

se intensifica o impacto dos objetos ‘’presentes’’ sobre corpos 

humanos. (GUMBRECHT, 2010, p.13).  

 

Então, como analisá-la e/ou atribuir seus efeitos de presença no espaço 

heterotopico da sala de cinema 3D? Evidentemente, isto pode resultar da materialidade 

da comunicação de cada objeto da experiência estética. Dentre os pontos do pensamento 

de Gumbrecht sobre produção de presença podemos encontrar a teoria das materialidades 

da comunicação. Essa teoria foi apresentada no colóquio Materialidades da Comunicação 

em 1988 como sendo, “todos os fenômenos e condições que contribuem para a produção 

de sentido, sem serem, eles mesmos, sentido” (GUMBRECHT, 2010, p. 28). A palestra 

acreditava que a transformação dos meios eletrônicos deu abertura para uma 
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desmaterialização da vida humana. Abrindo novas reflexões, a materialidade da 

comunicação procura entender como diferentes meios de comunicação – materialidades 

distintas – influenciam o sentido que transportam. Enquanto o sentido é a mente, o 

pensamento, o racional. Presença é o corpo, o impacto físico, a emoção. O S3D ‘’toca’’ 

o nosso corpo (presença). Gumbrecht (2010, p.35), propõe um pensamento para analisar 

a estrutura das materialidades da comunicação, partindo-se, do conceito de Hjelmslev 

sobre ‘’significante’’ (expressão) e ‘’significado’’ (conteúdo), versus a ‘’substância’’ e 

‘’forma’’ de Aristóteles, o cruzamento dessas quatro articulações vão formatar uma 

possível estrutura de análise. Como Gumbrecht (2010) expõe, ‘’ Pode ser mais ou menos 

banal observar que qualquer forma de comunicação implica tal produção de presença; 

que qualquer forma de comunicação, com seus elementos materiais, ‘’ tocará’’ os corpos 

das pessoas que estão em comunicação de modos específicos e variados (GUMBRECHT 

,2010 p.39).  

Portanto, o trabalho se propõe a compreender com base nos conceitos de 

heterotopia e presença, este último adentrando nas materialidades de comunicação, como 

se dá a experiência dentro da sala de cinema 3D heterotópica. da Rede Cinépolis do 

Manaíra Shopping na cidade de João Pessoa, PB no qual foi exibido o filme Doutor 

Estranho. Como o foco do artigo primeiramente e a experiência na sala de cinema 3D, 

buscou-se, qualquer sala S3D da Rede Cinépolis que exibisse um filme estereoscópico, 

sem dar importância se o filme é em S3D nativo ou convertido para S3D.  Para somar à 

análise, vamos conhecer brevemente a história das salas de cinema S3D e suas 

experiências estéticas, já que como relata Foucault (2013), o cinema é por si só 

heterotópico, pois aglutina em um único espaço vários outros lugares.  

Breve História das Salas de Cinema 3D Estereoscópicas 

 

 Estereoscópia é a capacidade de enxergar os objetos que nos circunda com suas 

proporções volume e profundidade. Segundo Zone (2007) e Cracry (2012) o primeiro 

dispositivo a exibir imagens em três dimensões foi criado pelo cientista Sir. Charles 

Wheastone em 1838. Já o primeiro filme S3D foi exibido em 1922, no teatro Astor do 

hotel Ambassador em Los Angeles, O Poder do Amor. Nesta época, que vai de 1900 a 

1952, a experiência heterotópica na sala de cinema 3D dava-se pelo método de 

visualização anaglifo – o tradicional óculos de papel vermelho/ciano. Era algo tão novo 

na época, que as cenas inicias dos filmes mostravam uma espécie de ‘’tutorial’’ de como 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

funciona a percepção do 3D através do cérebro, de como era a filmagem 3D e o método 

de projeção anaglifa para logo após, exibir concretamente o filme.  

Como Foucault (2013) expõe, as heterotopias, são esses lugares que não estão aqui 

nem lá, espaços diferentes capazes de aglutinar corpos diversos que não são levados em 

consideração dentro de sistemas normalizadores. Entretanto, em 1952, surgem as salas de 

cinema 3D com métodos de visualização polaroid/polarizado. Neste novo momento, o 

sistema de projeção da sala não era mais em cores, mas por ondas de luz, preservando as 

cores originais do filme e dando mais conforto e imersão ao espectador. Percebemos, 

agora, que o espectador não só desloca-se para outro espaço (dentro do filme, que pode 

ter múltiplos espaços também), como também o espaço do filme vem até o espectador, 

criando até mesmo um terceiro espaço compartilhado (neste ponto gostaríamos de chamar 

de espacialidade estereoscópica), como observa Foucault ‘’O essencial da heterotopia, 

portanto, é seu potencial de contestação de todos os outros espaços’’ (2013,p.28).  

Em 1966 e lançado o sistema de projeção SpaceVision, evitando também a fadiga 

ocular e enjoou da década de 50. Atualmente vivencia-se duas fases juntas; a imersiva e 

a digital 3D. A imersiva começa em 1986 com o lançamento das salas IMAX 3D de 

formato largo 15/70mm. Já a quarta fase começa em 2005 período em que houve a 

proliferação de salas de cinema digital 3D por todo o mundo com o lançamento do filme 

de animação O Galinho (Mark Dindal, 2005). Zone (2012), caracteriza que na fase 

imersiva uma ‘’nova linguagem do cinema’’ é criada. Os cineastas tentam produzir um 

espaço fílmico e transportar o público para dentro dele. Foi-se necessário chegar nesse 

ponto histórico para os cineastas e indústria refletirem sobre uma ‘’gramática’’ narrativa 

específica para o cinema S3D, sendo incorporado o conceito de ‘’janela flutuante 

estéreo’’ como relata Tricart (2016). 

 Dessa forma, o espaço estereoscópico expressivo dentro da sala de cinema em 

S3D, bem como sua estética, não trabalha como uma “caixa” no qual objetos pulam em 

direção a plateia, mas como uma janela flutuante por onde o espectador observa e navega 

dentro dela através do eixo Z que simboliza como a profundidade é articulada nessa 

janela.  O eixo Z é composto pela paralaxe negativa (o efeito 3D que está no auditório) e 

paralaxe positiva (profundidade de recuo). No primeiro, há a sensação de que as imagens 

são colocadas em algum lugar entre a tela e o local onde o visualizador está localizado. 

Já o espaço de paralaxe positivo, que exibe objetos existentes no espaço profundo, atrás 

do plano onde a tela descansa, tem a capacidade de chamar a atenção para a construção 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=613&q=mark+dindal&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEk3N85TAjNN00rM87TEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQCdspwHMAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiwq5PE8ODQAhWOPpAKHYNWCVcQmxMIqQEoATAZ
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em profundidade que não está disponível em outro lugar. Na figura 01 o ponto de encontro 

da reta X e Y seria a tela de cinema, e a seta vermelha as paralaxes.  

Figura 01 – Representação da janela flutuante e suas paralaxes 

                                 
Fonte: (Block;McNally, p. 40. 2013 e Zone p.269. 2012) 

 

Portanto, o espaço estereoscópico faz-se presente pelos dispositivos de projeção 

dentro da sala e pela técnica da janela flutuante proporcionando uma experiência estética, 

tornando esse espaço expressivo. Essa expressividade pode resultar numa relação de 

poder entre os sentidos e o corpo do espectador. Vemos que isso equadra-se na ideia de 

espelho de Focault (2013) abordada dentro do mesmo texto heterotopias, esse conceito 

preza por pensar a heterotopia mais como uma experiência com o espaço do que 

necessariamente como um espaço propriamente dito – geograficamente locálizavel – por 

isso ele será utilizado para fazer a ponte para a produção de presença e perceber seus 

efeitos de presença.  

 Espelho Heterotópico e Materialidades da Comunicação na sala 3D da Rede 

Cinépolis com o filme Doutor Estranho  

 A sala exibidora S3D proporciona somada ao seu dispositivo cinematográfico e a 

sua técnica de janela flutuante, uma experiência corpórea dentro do espaço 

estereoscópico do filme. Que se torna expressivo com a articulação da mise-en-scène 

dentro da janela flutuante. Isso enquadra-se no pensamento de Foucault no que tange ao 

espelho, ele aborda ‘’uma espécie de experiência mista, mediada’’ (2001, p.415).  

O espelho, afinal, é uma utopia, pois é um lugar sem lugar. No espelho, 

eu me vejo lá onde não estou, em um espaço irreal que se abre 

virtualmente atrás da superfície, eu estou lá longe, lá onde não estou, 

uma espécie de sombra que me dá a mim mesmo minha própria 

visibilidade, que me permite me olhar lá onde estou ausente: utopia do 

espelho. Mas é igualmente uma heterotopia, na medida em que o 

espelho existe realmente, e que tem, no lugar que ocupo, uma espécie 

de efeito retroativo; é a partir do espelho que me descubro ausente no 

lugar em que estou porque eu me vejo lá longe. (FOCAULT, 2001, 

P.415).   

 

Dessa forma, a metáfora de Foucault sobre o espelho, seria esta passagem de um 

lugar para o outro. Como se conjugasse duas realidades a pessoa é o reflexo dela no 

espelho, o real é a ilusão. Ou seja, um lugar real para um não real estando nossa 
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experiência nesse ponto de sinergia. Então, o espaço estereoscópico expressivo é este 

ponto de encontro, esse “outro lugar” que já me veio de outro lugar.  Este contra espaço 

traz uma “super- ilusão”, um ultrarrealismo, uma ilusão que quase é real, a ponto de ter 

impacto sobre o corpo do espectador. O corpo fica posicionado em uma arena sensorial 

que é material e imaterial ao mesmo tempo. Portanto, esta espacialidade desperta uma 

performance. Então, como esses efeitos são acionados? As paralaxes que são técnicas de 

profundidade da janela estereoscópica articuladas com a mise-en-scène, permitem que a 

estética dos filmes expresse estes campos visuais tangíveis. Então, pela ponte do espelho 

focaultiano para a materialidade da comunicação de Gumbrecht (2010), é que 

analisaremos seus efeitos de presença performáticos no filme Doutor Estranho. 

Doutor Estranho, da Marvel, conta a história de um neurocirurgião bastante 

famoso chamado Dr. Stephen Strange  cuja vida é transformada após um acidente de carro 

no qual danifica as suas mãos. A medicina não consegue ajudá-lo a recuperar as mesmas 

movimentações das mãos de antes, impossibilitando suas práticas cirúrgicas; com isso, 

ele busca maneiras alternativas de curas e acabará por conhecer o misterioso enclave 

conhecido como Kamar-Taj no oriente médio. Lá, ele descobre que não é apenas um local 

de cura, mas um grupo de heróis magos liderados por uma anciã que lutam contra as 

forças do mal que querem destruir a realidade. Nesse percurso Dr. Stephen adquire 

poderes mágicos no enclave, mexendo com o tempo e a realidade dimensional tornando-

se o mago mais poderoso que já existiu. Com isso, iremos escolher algumas cenas do 

filme para observar seus efeitos de presença dentro do espaço estereoscópico expressivo 

fazendo uso metodológico da materialidade da comunicação que pode ser agregado a 

outros conceitos, é a ida da pesquisadora a campo como metodologia participativa.  

Na medida que esse espaço estereoscópico expressivo, tem expressividade, ele se 

torna material, tangível aos corpos humanos. Portanto, pelo viés da materialidade da 

comunicação esse espaço é uma substância de expressão. Proveniente do conceito de 

Hjelmslev onde articula uma diferença estrutural entre expressão (significante) versus 

conteúdo (significado). Gumbrecth (2013) acrescenta uma segunda divisão a substância 

e a forma. Os quatro conceitos que se formam dessa combinação são; “substâncias de 

conteúdo”, “formas de conteúdo”, “substâncias de expressão” e “formas de expressão”. 

Aqui, apenas nos interessa o que tange à expressão, pois ela corresponde a parte das 

manifestações espaciais, enquanto o conteúdo está mais ligado ao campo do discurso, por 

exemplo.  
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A ida a campo da pesquisadora permitiu averiguar o método de exibição do filme 

que é o polarizado da Real D, pioneiros nos lançamentos de salas de cinema S3D no 

Brasil. A diferença desse sistema, durante o agenciamento no corpo, na hora do filme, é 

que as ondas de luz (do projetor para os óculos) se movem de forma circular (diferente 

de outros métodos de exibição), permitindo que o espectador seja “sacudido” na cadeira 

pelos efeitos visuais do filme permanecendo dentro do espaço estereoscópico expressivo 

que agora também se torna circular. Assim, a sala exibidora emprega uma estética 4D e 

não 3D, pois desperta uma performance na musculatura do espectador. Além disso, dentro 

de um contexto mercadológico e narrativo, o filme da franquia oferece a compra de um 

combo de pipoca Doutor Estranho acompanhado do chaveiro como brinde. O chaveiro e 

a réplica do colar de Doutor Estranho na ficção, colar este que abre os portões para outras 

dimensões, assim como na vida real o chaveiro abre “portões” para o espectador sentir-

se dentro do filme, totalmente imergido narrativamente e estilisticamente. O combo 

simboliza o poder da instituição – salas de cinema S3D da Rede Cinepólis –, no sentido 

de que aqueles que comprarem o combo e ganharem o chaveiro-portal, fazem realmente 

parte do mundo do filme e, portanto, não serão excluídos. Não basta apenas os ingressos 

serem mais caros, o espectador precisa consumir os outros elementos da narrativa do herói 

antes de entrar na sala.  

Já “substâncias de expressão” como define Gumbrecht é “o conjunto daqueles 

materiais por meio dos quais os conteúdos podem se manifestar no espaço – mas prévios 

à sua definição como estruturas: a tinta (e não a cor) seria uma substância de expressão, 

como o seriam um computador ou um dispositivo técnico” (2010, p.35). Portanto, sendo 

o espaço estereoscópicos expressivo uma substância de expressão proveniente do espelho 

heterotópico (como a tinta), qual seria sua forma de expressão (como a cor)? Vamos tentar 

descobri-la no filme, uma vez que o corpo do espectador está acoplado3 neste regime de 

visibilidade estereoscópica. Na figura 02, temos uma cena que ocorre em 03’ e 09’’ de 

filme com a personagem da Anciã e seus inimigos. Ela já se encontra dentro de um 

universo paralelo no contexto narrativo do filme, mostrando-nos as prováveis 

“sensações” que o filme trará. No primeiro take, tem-se um plano geral com elementos 

em primeiro, segundo e terceiro plano, resultante da encenação em profundidade. No take 

                                                 
3 O conceito de acoplagem pressupõe um processo de interação entre dois sistemas. Por exemplo, a interação do meu 

corpo com o computador no qual datilografo este texto.  
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seguinte pelo gesto das mãos a personagem gira o cenário até ele ficar completamente de 

cabeça para baixo. Visto em 3D nos proporcionou uma sensação de vertigem, e alguns 

espectadores ficaram com tontura ou realmente sentiram-se seu corpo girando. O diretor 

coloca aqui o espectador realmente no contexto narrativo do filme. Em outra ‘’dimensão’’ 

que ocorre não só dentro do filme, mas fora dela, no espaço estereoscópico expressivo (a 

substância de expressão) e da própria instituição ao apresentar a venda do combo. 

Segundo Bordwell (2008), o diretor que queira contar uma história é obrigado a 

impregnar estratégias pictóricas (de estilo). Ele narra visualmente, e nesse projeto à 

disposição das figuras no espaço e fundamental.  

No sentido mais estrito, considero o estilo um uso sistemático e 

significativo de técnicas da mídia cinema em um filme. Essas técnicas 

são classificadas em domínios amplos: mise-en-scène (encenação, 

iluminação, representação e ambientação), enquadramento, foco, 

controle de valores cromáticos e outros aspectos da cinematografia, da 

edição e do som. O estilo, minimamente, é a textura das imagens e dos 

sons do filme, o resultado de escolhas feitas pelo(s) cineastas(s) em 

circunstâncias históricas específicas (BORDWELL, 2013. P 17). 

 

   Figura 02 – Cenas em anaglifo do filme Doutor Estranho (2016) 

                                                  
                                      

                                             
                Fonte: DVD 3D Bluy Ray Disc 

 

Após o lançamento de Avatar em 2009, a história do cinema em S3D teve uma 

reinvenção nas suas práticas estilísticas (ZONE, 2012). Já, de acordo com Bordwell 

(2013), a mise-en-scène em profundidade nos filmes 2D tem suas práticas desde os anos 

1920 e 1930. Segundo ele, edifícios com janelas ao fundo do cenário vem sendo muito 

utilizado para dar profundidade as cenas. São as chamadas pistas monoculares (o cérebro 

cria uma perspectiva a partir do desajuste da visão binocular), que podem ser utilizadas 

de diferentes formas. Também é notório nesta cena que não temos movimentação atrás 

da Anciã. O rosto da personagem também está encoberto, voltando-se a atenção para o 
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girar das suas mãos e do giro do cenário que fica totalmente de cabeça para baixo. Dessa 

forma o corpo na hora do filme vai junto, as mãos apertam-se na cadeira, os dentes rajem 

rapidamente, e a cabeça  e o pescoço ergue-se levemente para a esquerda. 

Segundo Bordwell (2013), o cineasta entende na encenação em profundidade que 

a audiência fica olhando sempre para o rosto do ator, especialmente nos olhos, boca ou 

mãos. No caso do plano acima, o foco de atenção estava nas mãos, que comandam tanto 

o girar do cenário quanto o girar da espectadora. O uso dos figurantes parados na cena, 

atenta também para chamar a atenção para a personagem que está em foco. Parece 

mecanismos de dirigir a atenção em filmes S3D. Já que estes, devido a sua materialidade, 

estão em profundidade.  Assim, o efeito de presença proporcionada por essa mise-en-

scène acentua uma experiência corporal, física, o corpo move-se junto a movimentação 

da cena, e gestos do ator, ou seja, o efeito traz performance. Ainda de acordo com 

Bordwell (2013), a profundidade pode ser ainda mais enfatizada com a posição do 

personagem principal que está no centro do quadro “Colocar os elementos principais no 

centro geométrico da composição talvez seja a opção mais simples, e é bem comum ao 

longo de todos os 15 anos da história do cinema” (BORDWELL. 2013. p. 233).  

Mas se a profundidade sempre esteve presente no cinema 2D, como ela se 

comporta no cinema S3D? Bordwell (2013), relata que no cinema é preciso dirigir antes 

de mais nada a atenção do espectador. Os cineastas devem tornar suas imagens 

inteligíveis. Se o espectador não consegue entender, captar o que está acontecendo ele se 

perde, ele relata uma observação do escritor francês Comolli sobre a encenação em 

profundidade, ‘’Devemos entende – la em relação com os ‘’sistemas textuais’’ de filmes 

específicos e as condições que moldam a relação da técnica com códigos, não 

cinematográficos derivados da fotografia, da pintura, do teatro ou de outras práticas de 

significação’’ (BORDWELL, 2013, p.228). Portanto, o S3D é outra prática de 

significação. Com conceitos já existentes da mise-en-scène em profundidade somada as 

técnicas da janela flutuante que parecem criar uma mise-en-scène especifica para filmes 

S3D.  

Na cena seguinte (figura 03), temos a primeira viagem de Dr. Estranho para o 

universo multidimensional. A anciã golpeia o Dr. Estranho no peito fazendo-o sair no 

mundo real e entrando no mundo virtual, na mesma hora o trapézio da espectadora deu 
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um leve impulso para trás, depois voltando para frente, similar ao efeito bullet time4 do 

personagem. Ainda na mesma cena, na segunda imagem do lado direito abaixo, o 

personagem e novamente sugado em efeito bullet time, novamente o corpo do espectador 

tenciona-se para frente e lá continua até que a imagem seja desacelerada, em seguida o 

personagem encontra-se girando em cima da terra, ele está menor diante do globo 

terrestre. Isso é possível também por uma das técnicas 3D utilizada para compor a janela 

flutuante, chamada distância interocular animada. Que pode proporcionar de acordo com 

Tricart (2016), um gigantismo ou miniaturismo do objeto ou sujeito filmado. Nesta cena, 

Dr. Estranho está em um processo de miniaturismo. Que é quando o objeto em foco está 

menor em relação ao cenário circundante, Tricart expõe: 

Quando a interaxial é maior que 2.5 polegadas (a distância interocular 

humana), isso é chamado de hiperestereo, geralmente utilizado para 

filmar objetos distantes. Quando a interaxial é menor que 2.5 polegadas, 

isso é chamado de hypoestereo, geralmente usado para filmar objetos 

próximos. O hiperestereo e o hypoestereo podem as vezes causar um 

efeito de miniaturização ou gigantismo dependendo do enquadramento 

e quão magnífico o objeto é: o sujeito irá aparecer menor ou maior do 

que a realidade (TRICART, p., 2016). 
 

       Figura 03 – Cenas em anaglifo do filme Doutor Estranho (2016) 

                                

                               

                              Fonte: DVD 3D Bluy Ray Disc 

Portanto, temos um efeito de miniaturismo causada pela técnica hiperestereo 

(TRICART, 2016). A distância interocular e formada pela distância das lentes captadas 

em uma cena. Outro item é a utilização das paralaxes que acontece no último take de Dr. 

Estranho com a borboleta. A borboleta está em paralaxe negativa (o objeto que sai do 

quadro e invade a sala de cinema). A borboleta não está só voando na narrativa, mas ela 

voa na sala de cinema, tornando-se tangível ao espectador, logo a mão da espectadora 

                                                 
4Que é quando o efeito especial de câmera lenta expõe o movimento de personagens e/ou objetos em período de 

tempo extremamente curto. 
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levanta e debruça-se sobre o inseto indo de encontro com a mão do personagem, assim 

como o Dr. Estranho acha deslumbrante tocar na borboleta nesse universo paralelo, o 

espectador também está inserido em um espelho heterotopico tocando a mesma borboleta. 

Desta forma a performance da musculatura da espectadora enquadra-se no conceito de 

Laura Marks (2000) sobre a pele do filme, que presta atenção sobre a forma como o 

cinema é capaz de produzir relações corporais, tácteis entre o espectador e o filme que 

incorporam e utilizam todos os sentidos.  

 A forma de expressão seria a articulação desta mise-en-scène 3D. Colocando em 

tensão o corpo do espectador e seus efeitos de presença sentidos no espaço estereoscópico 

expressivo (substância de expressão). Mais do que outros cinemas, os prazeres do cinema 

3D estereoscópico dependem de enganar os olhos, deixando o público sentir-se como se 

objetos materiais e tangíveis estivessem dentro do seu espaço físico, ao mesmo tempo 

que é claro que eles não estão realmente lá. Por isso, chegamos lá pelo espelho 

Focaultiano. Dentro do nosso campo visual, um objeto de estudo recorrente é o corpo 

humano, particularmente a forma como seus contornos e profundidade volumétrica se 

manifestam de diferentes maneiras. A estereoscopia digital é capaz de criar  órgãos 

híbridos que pertencem em parte ao intérprete e em parte ao código digital, neste 

construindo e reconfigurando as relações de profundidade e as características visuais do 

corpo. Então percebe-se que há uma mise-en-scène S3D conectada com a musculatura do 

corpo. 

 Considerações Finais 

  O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise da experiência 

dentro da sala do cinema S3D da Rede Cinépolis do Manaíra Shopping da cidade de João 

Pessoa, PB, tendo como pressupostos conceitos como heterotopia e produção de presença. 

Além disso, foi feita uma pesquisa de campo participativa na sala que exibia o filme 

Doutor Estranho. De modo geral, foi visto que o pensamento de Michel Foucault (2013) 

sobre heterotopia traz o conceito metafórico de espelho que prioriza pensar o espaço mais 

como uma experiência com o próprio espaço. As salas de cinema S3D por seus 

dispositivos técnicos criam um novo lugar de ilusão de ótica, que é lá e cá ao mesmo 

tempo tornando-se tangível aos corpos humanos.  

Juntamente com o conceito de materialidades da comunicação, oriunda da 

produção de presença do alemão Gumbrecht (2013) procurou-se compreender melhor o 

que acontece neste outro lugar que denominamos como espaço estereoscópico 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

expressivo, assim através do filme exibido na sala em questão Doutor Estranho tentou-se 

analisar os efeitos de presença que os tornavam palpável ao espectador – performáticos. 

Partindo-se das reflexões sobre substância de expressão e forma de expressão para 

analisar experiência estética das materialidades comunicativas, no caso o filme em S3D 

na sala de cinema S3D, percebeu-se uma mise-en-scéne S3D voltada para a musculatura 

do corpo, através da qual há uma maior aderência do espectador a um mundo artificial 

produzido por técnicas de manipulação da imagem digital e encenação em profundidade.  

A ida a campo da pesquisadora foi transformando-se em uma performance já no 

pagamento do bilhete, que para estar inserido na zona de poder da sala exibidora é 

necessário comprar o combo e ganhar os brindes do filme que tem relação direta com a 

narrativa e a experiência do espectador na sala. Em seguida o filme, já inicialmente, 

apresenta reações corporais em sua mise-en-scène, apresentando como o S3D produz 

momentos que desafiam a explicação e compreensão das narrativas. Como o corpo do 

espectador pode estar junto ao corpo do personagem, na hora da cena da borboleta por 

exemplo; assim as ilusões ópticas estereoscópicas reorganizam a audiência em vários 

planos de profundidade. Tratar-se-á de uma forma de engajamento sensorial que é 

reforçada através do uso de espaço estereoscópico expressivo, prestando igualmente 

atenção há como a estereoscopia estimula relações de visualização específicas. 

 Em suma, a estereoscópia, a alta definição das imagens, posicionamento de 

câmeras, iluminação ou tratamentos que fornecem diferentes sensações, influencia na 

proximidade entre o espectador e os ambientes propostos pelos filmes. Portanto, os efeitos 

de presença performáticos do estilo do filme Doutor Estranho se fazem presentes por está 

mise-en-scène voltada ao corpo, no qual estruturam a materialidade estética 

estereoscópica moldando o que Gumbrecht (2013) chama de forma de expressão. Para 

chegar nesta forma foi preciso estar acoplada em seu regime de visibilidade, que 

incorpora como substância de expressão o espaço estereoscópico expressivo, o qual é 

proveniente da metáfora de Foucault sobre espelho. Por fim, para novos ou antigos 

pesquisadores do cinema 3D estereoscópico sugere-se estudar a sua história, técnica e /ou 

tecnologia, a fim de conceder mais contribuição acadêmica neste tema.  
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