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Resumo 

 

Os recursos do cinema 3D são infinitos, que vão desde criar novos mundos e universos a 

potencializar emoções e criar um vínculo entre personagens e espectadores. Essas 

sensações não são criadas de formas aleatórias, mas sim pensadas e estudas para que cada 

cena ou ação tenha um efeito esperado dentro da narrativa. A era digital dentro do cinema 

é a mais potente no que diz respeito a associar narrativa e efeitos especiais, dentre eles o 

3D e desse modo conseguir reinventar o significado de fazer cinema através de emoções 

e sentidos.  
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Introdução 

 
O cinema 3D surge em 1938 com a invenção do estereoscópio por Sir Charles 

Wheastone. O cientista tinha como objetivo em suas pesquisar inventar uma máquina que 

permitisse criar uma sensação mais física e mais real diante dos olhos dos espectadores. 

Surge assim o princípio da percepção e profundidade. 

Graças a esses princípios, nasce o cinema 3D, descrito detalhadamente por Ray 

Zone em seu livro de 2007 ‘Stereoscopic Cinema and the Origins Of 3D Film’. Zone 

categoriza a historicidade do cinema 3D em períodos. Sendo o primeiro, que inicia com 

a invenção do estereoscópio indo até 1952, como período de novidade. Um período 

marcado por inúmeras tecnologias que serviriam como arcabouço para todas as que 

viriam depois.  
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Uma das mais importantes descobertas, nesse período de novidade, foi 

estabelecida por Sir. David Brewster, cientista escocês que anteriormente havia criado o 

caleidoscópio. Ele deixa a sua marca na história do cinema 3D quando estabelece que a 

distância das lentes das câmeras deveria respeitar a distância interocular dos olhos 

humanos, que diz respeito a 65 mm. 

Depois disso, surge um estereoscópio mais acessível, criado por Oliver Wendell 

Holmes, para a alcançar a grande massa. Em 1891 surge o cinetoscópio, criado por 

William Kennedy Laurie Dickson, que foi o que permitiu que houvesse um passo inicial 

na direção das imagens em movimento. Contudo, do que adiantaria a tecnologia, se não 

havia narrativa para atrair o público? Para que as imagens chegassem ao cinema precisou 

que houvesse um avanço tecnológico no 3D, para que então fosse exibida a primeira 

imagem em movimento. 

Isso só acontece em 1910, não foi um longa, mas sim imagens de paisagens e 

ambientes rurais. O primeiro longa, ‘The Power of Love’, só seria exibido em 1922 e hoje 

não existem vestígios da película. Vários filmes surgiram nessa época e a principal 

característica que eles possuíam entre si eram o efeito ‘gimmick’, que diz respeito a 

sensação de ter um objeto sendo jogado em direção ao espectador.   

Tudo não passava de um cinema de atração, com pouca preocupação em associar 

narrativa com a tecnologia 3D. Esse cinema de atração, dissociado ao recurso da narrativa 

clássica foi um dos motivos para o fim do período de novidade, que também se dá com a 

invenção da televisão.  

Não foi só o cinema 3D que perdeu com a chegada dos televisores, mas o cinema 

como um todo. Com os novos avanços no 3D, porém, surge o período de convergência. 

Período caracterizado por um 3D mais avançado, o que permitiu que fosse abandonado o 

uso de óculos anaglifo. O filme que dá início a esse novo período na história do cinema 

3D é o‘Bwana Devil’.  

A obra surge em 1952, já se utilizando dos óculos 3D polarizados. Ele foi o 

primeiro a surgir nesse período e também um dos que obteve mais sucesso entre público, 

assim como os outros do mesmo período. O sucesso desses filmes, como também o 

avanço da tecnologia e abandono dos óculos anaglifo dando espaço aos óculos 

polarizados, foi o que permitiu que surgisse a ‘Era de Ouro do Cinema 3D’, segundo 

Zone. Para o autor, o período se estende então até o ano de 1985, denominado período de 

convergência.  
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O que caracterizou também esse período foi o fato de os estúdios de cinema 

estarem convergindo para as tecnologias em 3D. Por esse motivo, tantos filmes 

conseguiram sucesso e se tornaram populares, devido ao investimento que os estúdios 

tiveram nessa tecnologia. Contudo, esse ‘boom’ dos filmes em 3D também trouxe 

inúmeros lançamentos de filmes com baixa qualidade narrativa e excesso de efeitos 

‘gimmick’, o que ocasionou, novamente, um afastamento do público.  

Outro motivo que levou os espectadores a não buscar mais o cinema 3D, era que 

as salas eram mal preparadas para esse tipo de tecnologia. Algumas das queixas que mais 

se recebiam dos espectadores eram enjoos e náuseas. Em uma tentativa de amenizar e 

corrigir esses efeitos, foram estabelecidas regras, criadas pelo estereocopista e diretor de 

fotografia John Norling. Entre as regras, se encontra: distancia interaxial, ponto de 

convergência e zono de conforto.  

Depois desse período, surge o período de imersão, que se inicia em 1986 com a 

chegada das telas IMAX 3D. O formato da tela permitia que o espectador tivesse a 

sensação de total imersão dentro do filme, por isso, o período leva essa denominação. Em 

2005, o estúdio Disney lança a animação ‘Chicken Little’ iniciando então o período digital 

do cinema 3D. 

 

Era Digital do Cinema 3D: O Universo das Animações Potencializando Emoções 

 

 As animações foram um gênero dentro do cinema que mais se apropriaram dos 

recursos 3D, desse modo, dentro do período digital surgiram obras com uma maior 

preocupação em associar e integrar totalmente a narrativa de suas histórias com os efeitos 

que a terceira dimensão propiciava ao público. ‘Família do Futuro’, também dos estúdios 

Disney e ‘Coraline’, dos estúdios Laika, foram algumas dessas obras que conseguiram 

com grande sucesso associar profundidade e narrativa, criando duas obras capazes de 

potencializar sensações e sentimentos através do uso da tecnologia 3D. 

Um dos recursos que o estúdio Disney utilizou, respeitando as regras estabelecidas 

por John Norling, foi o chamado ‘script de profundidade’. Esse recurso nada mais era do 

que um estudo acerca do efeito de profundidade do 3D associado a narrativa da história. 

Desse modo, foi possível potencializar determinadas cenas de acordo com a emoção ou 

sentimento que o diretor gostaria de passar usando-se da profundidade de campo.  

  Logo no início do filme (figura 1 e 2), por exemplo, a mãe do protagonista o 

abandona na frente de um orfanato. O efeito de profundidade 3D consegue projetar o 
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espectador para dentro da tela, de forma a deixar o plano mais fechado e claustrofóbico, 

potencializando a sensação de abandono que a criança sentiu e dando uma carga maior 

de drama a cena.                

     

 Figura 1                                                           Figura 2 

O uso da profundidade também propiciou que sentimentos como isolamento, 

tristeza e confusão tivessem uma maior potência, como mostrado na figura 3 e 4. Os 

personagens se encontram sozinhos, vivendo conflitos internos e o efeito da terceira 

dimensão, trazendo os personagens para mais perto do espectador causa tanto uma maior 

empatia como também deixa mais evidentes tais sentimentos.   

                            

                          Figura 3                                                                 Figura 4 

Em ‘Família do Futuro’, o uso do 3D também entra como uma forma de dar 

contraste as cenas. Nas figuras 3 e 4 a o uso do que se chama paralaxe positiva, que 

significa que há uma profundidade de campo, colocando o objeto do primeiro plano em 

evidencia e consequentemente tornando a cena mais intensa aos olhos do espectador. O 

uso da paralaxe positiva também é sentido em cenas de campo aberto, como nos exemplos 

das figuras 5 e 6.  

               

                               Figura 5                                                               Figura 6 
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A paralaxe negativa, por outro lado, que é quando o objeto parece avançar diante 

do espectador, ocorre com mais intensidade no filme, mas sem a necessidade de estar 

entrelaçada a alguma emoção. O objetivo do uso da paralaxe negativa é sempre para 

intensificar um movimento dos personagens ou quando um objeto caminha em direção a 

tela. Nas figuras 7 e 8, pode-se ver o uso da paralaxe negativa em momentos dos quais há 

um objeto voando em alguma direção dentro do filme e como consequência invadindo o 

campo de visão do espectador.  

              

                           Figura 7                                                              Figura 8 

Em ‘Coraline’, uma adaptação de livro homônimo de Neil Gaiman, foi produzido 

totalmente em stop-motion e em 3D. O que difere os dois filmes, além de o fato de um 

‘Coraline’ ter usado o stop-motion, é o efeito e resultado do 3D para a narrativa. Enquanto 

‘Família do Futuro’ usa a profundidade para exaltar as emoções, ‘Coraline’ brinca com 

os espectadores a ideia do real e da fantasia através da profundidade de campo. Em 

‘Coraline’, existem dois mundos: o real e o alternativo e as profundidades entre esses dois 

mundos são distintas, como mostradas na figura 9 (mundo real) e na figura 10 (mundo 

alternativo).  

              

                          Figura 9                                                              Figura 10 

Todos os efeitos no filme funcionam para potencializar o uso dos objetos em cena 

e não como meros efeitos no estilo ‘gimmick’, onde os objetos apenas saltam em frente 

aos olhos sem uma ligação com a narrativa. Essa relação de profundidade foi muito bem 

trabalhada no filme, o que só foi possível graças ao uso do script de profundidade e da 

presença do estereografo Brian Garden, que trabalhou em conjunto com o diretor Henry 

Selick e seu diretor de fotografia Pete Kozachik. 
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‘Coraline’ surge como um exemplo de sucesso e uso consciente da tecnologia 3D 

na era digital. Na primeira sequência do filme, enquanto os créditos iniciais vão surgindo, 

mesmo que o espectador não saiba que essas cenas se passam no universo alternativo, 

ainda assim o efeito exagerado do 3D é mostrado. Nas figuras 11, 12, 13 e 14, enquanto 

a boneca de Coraline é costurada, a paralaxe negativa é usada para criar o efeito desejado 

dentro da narrativa. 

            

                         Figura 11                                                               Figura 12 

  

                    Figura 13                                                                Figura 14 

É possível também analisar que, no que diz respeito as emoções, o uso da 

profundidade de campo foi bem utilizada nesse filme. O contraste entre o mundo real e o 

alternativo é parecido com a ideia dos sentimentos em ‘Família do Futuro’. O mundo real, 

por exemplo, para Coraline, é entediante e sem vida e na tela isso se resulta em sensação 

de confinamento e com ausência de cores, exaltando a solidão da garota, como mostradas 

nas figuras 15 e 16.  

                       

                            Figura 15                                                             Figura 16 
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Um dos recursos mais interessantes do filme é o modo que o diretor escolheu para 

fazer a transição entre a fantasia e a realidade permitindo que o espectador, assim como 

a própria protagonista do filme, se adaptasse à nova realidade. Essa transição acontece 

através do túnel que Coraline atravessa quando entra por uma porta magica (figuras 17 e 

18), o espectador caminha junto com ela para esse universo alternativo onde são 

permitidos o fantástico e o exagero. Apropriando-se desse pressuposto, o diretor então 

permite-se utilizar efeitos que se projetam para fora da tela em direção ao público do 

cinema, como visto nas figuras 19 e 20.  

       

                          Figura 17                                                                     Figura 18 

                      

                     Figura 19                                                             Figura 20 

Outro aspecto que vale ser ressaltado, ainda se tratando das diferenças entre os 

mundos, é o fato de como o diretor escolheu fazer um contraste entre eles de modo a ser 

perceptivo ao público. As cores são mais intensas no mundo paralelo, criando um efeito 

de cores que nos remete a algo parecido com o que foi feito em ‘O Mágico de Oz’ (1939), 

de iniciar o filme em preto em branco (o mundo real) e devolvendo as cores ao filme 

assim que entra no mundo de Oz (mundo fantasia). Em ‘Coraline, as cores no mundo real 

são menos intensas e chamativas do que mundo alternativo e como os cenários se repetem, 

esse contraste fica evidente (figuras 21 e 22). 
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           Figura 21. Cena cozinha mundo real              Figura 22. Cena cozinha mundo alternativo 

 Quando Coraline descobre que o mundo alternativo não é assim tão perfeito, 

todo o cenário muda, passando de um lugar feliz para um lugar sombrio e macabro. O 

túnel, do qual demarcava a passagem do real para a fantasia, perde suas cores e a sensação 

de imersão a um lugar magico, transportando o espectador para um ambiente que os faz 

lembrar um filme de terror (figuras 23 e 24). No final, o mundo alternativo se desintegra, 

mostrando sua real face e se mostrando muito mais que um pesadelo do que um sonho 

(figuras 25 e 26). 

                    

                               Figura 23                                                            Figura 24 

                  

                        Figura 25                                                            Figura 26 

 

Considerações Finais 

O cinema é uma das ferramentas mais importantes e potentes quando se diz 

respeito a criar narrativas. Os recursos da tecnologia 3D permitem que essas narrativas 

não fiquem apenas engessadas a uma única dimensão. 
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Desse modo, essa tecnologia cria uma nova forma e uma nova visão do que é o 

cinema e de como ele pode desdobrar suas narrativas, priorizando emoções e sentimentos 

tão conhecidos entre os espectadores. Todavia, a tecnologia por si só não consegue 

propiciar esses efeitos, sendo necessários estudos que busquem associar a narrativa das 

histórias atreladas a profundidade de campo e desse modo inovar as formas de contar 

histórias através do cinema.  
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