
Novo sistema evita sensação de mal-estar  
 
"Um milagre de nossa era: um leão no seu colo, um amante em seus braços": foi com essa 
campanha que os publicitários de Hollywood decidiram chamar a atenção do público para 
"Bwana Devil", considerado o primeiro filme em 3D colorido do cinema americano.   
 
Lançado em 1952 e batizado no Brasil de "Bwana, o demônio", o filme despertou o interesse 
do espectador com sua história de leões devoradores de gente na África e abriu espaço para 
outros títulos com apelo juvenil, também exibidos em 3D, como "A Casa de Cera" e "O Monstro 
da Lagoa Negra".   
 
"Bwana" não figura em nenhuma retrospectiva importante do cinema mundial, mas inaugurou 
o ciclo dos filmes 3D, que fez barulho nos Estados Unidos até 1952. O problema é que o 
público entrava nas salas de exibição disposto a tomar sustos em terceira dimensão, mas saia 
reclamando dos óculos que tinham de ser usados para o efeito dar certo. A sensação, para 
muita gente, era de enjoo e mal-estar.   
 
Agora, para não repetir os erros do passado, um novo método de captação de imagens em 3D 
foi adotado pelos estúdios e produtoras de Hollywood. Câmeras, óculos e projetores evoluíram 
tecnologicamente para garantir que ninguém passe mal depois da sessão de cinema.   
 
Há cinquenta anos, a produção de um filme em 3D era feita de seguinte forma: filmava-se a 
mesma cena duas vezes, na primeira com uma coloração mais para o azul e a segunda 
puxando para o vermelho. Depois disso, as imagens eram sobrepostas em um trabalho de 
edição.   
 
A tecnologia usada atualmente nos filmes 3D é chamada de estereoscópica. Nesse modelo, 
uma câmera faz a dupla captação de imagens, simultaneamente. Na verdade, são duas 
câmeras dentro de uma. "Cada uma delas representa um olho. Elas ficam posicionadas lado a 
lado, representando a distância entre o olho esquerdo e o direito. A ideia é filmar como se 
fosse uma pessoa observando aquela cena", explica Luciano Silva, gerente de tecnologia da 
rede Cinemark.   
 
Depois da captação, o processo é o mesmo uma imagem deve ser sobreposta à outra. Os 
óculos usados pelo público fazem o trabalho de despolarização, ou seja, identificam qual 
imagem deve ser vista por cada olho e garantem que o espectador só enxergue uma de cada 
vez.   
 
Para arrematar, o segredo está na projeção digital, que impede a duplicidade de imagens, 
eliminando a antiga sensação de mal-estar. Um projetor tradicional exibe o filme a uma 
velocidade de 24 quadros por segundo, já o digital alcança 144 quadros por segundo.   
 
De acordo com Silva, a velocidade resulta em uma qualidade muito superior. "A sequência de 
quadros é tão rápida que engana o cérebro humano, que acaba interpretando aquilo como se 
fosse apenas uma imagem", diz.  
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