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O Dr. House da vida real, ainda que mais simpático
No Rio para uma palestra, David Shore diz que se parece com o personagem que criou para a bem-sucedida série de TV

O 3D é o futuro, e a imaginação é o limite
Em SP, ‘designers’ de criação de filmes como ‘Avatar’ falam sobre a computação gráfica no cinema e nos games

Thaís Britto

A ssim como o Dr. Gre-
gory House, David
Shore tem uma ten-
dência ao senso de

humor sarcástico. Mas, para
alívio da repórter, o criador é
bem mais sorridente e simpá-
tico do que a criatura. À frente
do seriado “House”, atualmen-
te em sua sétima temporada,
exibida no Brasil pelo Univer-
sal Channel, Shore está no Rio
para participar do RioContent-
Market. O evento voltado para
produtores de audiovisual co-
meça hoje, às 8h30m, com a
palestra do autor sobre narra-
tivas para séries de TV.

— Certamente as atitudes
do House são as minhas. Mas
acho que eu sou um cara mais
legal. Inclusive porque não
sou tão esperto quanto ele e
não conseguiria sair bem das
situações que ele enfrenta. En-
tão, isso me força a ser mais
cuidadoso e simpático com as
pessoas. Mas, quando ele cis-
ma com alguma coisa, normal-
mente vem direto do meu co-
ração — admite, rindo.

Defensor ferrenho de seu
personagem, Shore acredita
que há algo de heroico no mé-
dico genial interpretado pelo
ator Hugh Laurie. Para ele,
House sabe que vai machucar
a si mesmo e a outras pessoas
ao escolher suas atitudes, mas
acredita sempre que está fa-
zendo a coisa certa. Ele não é
mau apenas por ser mau: há
uma lógica por trás das ações
do médico, diz seu criador. Pe-
los acontecimentos que vêm
por aí na sétima temporada, o
protagonista vai realmente
precisar de muita defesa. (E,
caso você seja contra os spoi-

roteiros de séries... de advoga-
dos, claro, ele emplacou seu
grande sucesso em 2004. Após
sete anos no ar, “House” não
tem data para acabar. O autor
admite que 90% dos episódios
seguem aquela conhecida fór-
mula em que o médico solucio-
na o caso da misteriosa doença.
Mas acredita que o capricho dos
roteiristas e, obviamente, os ou-
tros 10%, são os grandes moti-
vos do sucesso e da longevida-
de da atração:

— A diferença é como execu-
tamos essa fórmula. Mesmo
que os espectadores esperem
ver House resolvendo um enig-
ma, o modo como ele chega até
a resposta e, principalmente,
como isso o afeta, é sempre di-
ferente. Trabalhamos muito
duro para que essa execução
seja desafiadora, nova e inte-
ressante. Além do mais, nem
sempre ele salva o dia. E isso
mantém uma certa tensão.

Segundo Shore, é 99% certo
que a série tenha uma oitava
temporada. E ele acredita que a

nona também virá em seguida.
O criador de “House” diz que
ainda não pensa em finalizar a
jornada do médico. A audiência
segue boa, apesar das críticas
recebidas exatamente por cau-
sa do recém-terminado relacio-
namento amoroso do protago-
nista. Mas o autor jura que a se-
paração já estava programada:
para ele, o romance entre Hou-
se e Cuddy foi uma boa esco-
lha, no fim das contas.

— Estávamos muito nervo-
sos. A TV está cheia de histó-
rias de casais que se odeiam e
se amam mas, quando ficam
juntos, acabam sendo chatos.
Acho que fizemos um bom tra-
balho porque nosso foco sem-
pre foi manter a personalidade
de House. E, por isso, a relação
não deu certo. Embora nós
queiramos que ele seja feliz,
não tem jeito: ele não nasceu
para isso — diz ele, que brinca:
— É, acho que eu também não
iria querer viver com o House.
Embora, de alguma forma, eu
viva com ele. É meio irritante.

Brasil já foi usado na série
Em sua primeira visita ao

Brasil, Shore aproveitou para
assistir a parte do desfile das
escolas de samba campeãs do
carnaval, no Sambódromo, e
disse nunca ter visto nada
igual no mundo. Ele lembra
que o país já foi usado como re-
ferência na série, quando Hou-
se desvendou a doença do pa-
ciente depois de saber que ele
comeu castanhas no Brasil.

— Sou fascinado pelo país
desde a sexta série, quando fiz
um projeto sobre o Brasil. Mas
o seriado tem mais referências
ao Canadá, me desculpe —
brinca o autor, que nasceu na-
quele país, em Ontario. ■

Márcia Abos

SÃO PAULO

J ames Cameron olhava
um estúdio vazio e, na
tela de sua câmera, en-
xergava uma floresta

tropical, graças às mais avan-
çadas técnicas de computa-
ção gráfica. Neville Page, um
dos designers de criação dos
personagens de “Avatar”, de
2009, filme mais lucrativo da
história do cinema, lembra a
mágica do momento no qual
atores, com óculos especiais,
puderam enxergar o mesmo
que o diretor canadense du-
rante as filmagens. Page veio
ao Brasil, junto com outros
cinco renomados artistas da
computação gráfica, para par-
ticipar de um seminário sobre
arte digital, ontem, em São
Paulo. Em entrevista ao GLO-
BO, os seis especialistas disse-
ram concordar com Cameron:
a tecnologia chegou a um pon-
to em que o único limite é a
imaginação dos artistas.

Autocrítica em relação a ‘Tron’
— Nosso objetivo é criar

efeitos visuais que sejam rea-
listas a ponto de não serem
percebidos. Nem sempre fun-
ciona. Há momentos em que
parece que o designer está se
exibindo — diz Page, inte-
grante da equipe de criação
de “Tron: o legado”, que faz
uma autocrítica: — Há mo-
mentos no filme em que o re-
juvenescimento de Jeff Brid-
ges parece estranho, inveros-
símil. O público percebe, as-
sim como um leigo é capaz de
notar quando um pianista er-
rou uma nota. Quando cria-
mos efeitos em seres huma-
nos é mais difícil acertar.

Também no Brasil para par-
t ic ipar do seminário The
Union, criado em parceria en-
tre a escola brasileira Saga
(School of Art, Game and Ani-
mation) e a americana Gno-

mon School of Visual Effects, o
diretor de arte de “Avatar”,
Neil Huxley, acredita que o fu-
turo do cinema está no forma-
to 3D, mas ressalva que há
obstáculos no caminho.

— As conversões apressa-
das de filmes para 3D decep-
cionam o público que paga o
dobro do preço do ingresso e
quer qualidade. Não dá certo
transformar um filme conven-
cional em tridimensional em
cinco semanas, como muitos
estúdios têm feito — diz Hux-
ley, que acredita que o cresci-
mento do formato 3D para uso

doméstico, em TVs, DVDs e vi-
deogames, ainda depende do
fim dos óculos. — Já estão
sendo testadas telas que per-
mitem visualizar os efeitos tri-
dimensionais sem os óculos.
Mas este é só o começo.

Page não é tão otimista quan-
to Huxley quando o assunto é
3D, para ele um truque.

— Um bom filme precisa de
uma grande história. Fazê-lo
tridimensional não melhora o
roteiro, as interpretações, os
efeitos visuais ou a trilha so-
nora. O 3D é um truque, um ex-
tra opcional para o público.

Mas não nego que o desenvol-
vimento da indústria do entre-
tenimento caminha rumo ao
3D — acredita o designer, tam-
bém criador de personagens
em “Lanterna verde”, “Watch-
man — o filme”, “Star Trek” e
“Cloverfield — Monstro”.

Para Alex Alvarez, diretor e
fundador da Gnomon School
of Visual Effects, que forma em
Hollywood profissionais como
Hexley e Page para o cinema e
a indústria de videogames, a
imaginação de artistas tem si-
do um impulso para os avan-
ços tecnológicos.

— “Avatar” estabeleceu no-
vos padrões, além de ter pos-
sibilitado a invenção de câme-
ras e ferramentas que têm aju-
dado a transformar a indústria
de entretenimento — afirma
Alvarez, lembrando que James
Cameron criou o roteiro de
“Avatar” 16 anos antes de con-
seguir executá-lo.

Enquanto o cinema é terre-
no fértil para aplicações de
computação gráfica, nos ga-
mes, onde personagens, cená-
rios e ação são criados do na-
da, ela é fundamental. O cres-
cimento da indústria de jogos,

na contramão da crise econô-
mica americana, tem revelado
talentos como os designers
Fausto de Martini, brasileiro
radicado há oito anos em Los
Angeles, produtor de “World
of warcraft”, “Starcraft 2” e
“Diablo 3”, e o americano Seth
Hall, da equipe de “Dead spa-
ce”. Com o avanço da tecnolo-
gia para consumo doméstico
de produtos em 3D, a expecta-
tiva é de mais investimentos e
lucros com jogos.

— Sempre haverá gente in-
teressada em sentar na poltro-
na e acompanhar uma boa his-
tória no cinema. Mas o fascí-
nio pelos games, cada vez
mais realistas e imersivos, de-
ve continuar crescendo e cati-
vando mais aficionados — diz
Fausto de Martini.

Game fatura US$ 650 milhões
Nos Estados Unidos, o fatu-

ramento de games de sucesso
como “Call of duty” chega a
superar a bilheteria de alguns
blockbusters. A mais recente
parte da franquia do jogo de
guerra “Call of duty: black
ops”, vendeu em cinco dias
US$ 650 milhões. “Avatar”, a
maior bilheteria mundial da
história do cinema, faturou
em sua primeira semana em
cartaz US$ 232 milhões. O ga-
me está prestes a ultrapassar
o filme e a se tornar o mais lu-
crativo produto de entreteni-
mento já criado.

— Claro que há mais gente
vendo filmes do que jogando,
mas nos Estados Unidos o lu-
cro da indústria de games tem
sido maior do que o de Hol-
lywood. O custo de produção
de um jogo é menor, e os que
fazem sucesso chegam a fatu-
rar cinco vezes mais do que
um filme campeão de bilhete-
ria — calcula Alex Alvarez, que
prevê novos picos de cresci-
mento com lançamentos de
novos consoles e o avanço da
tecnologia 3D. ■

Seria ingênuo imaginar que al-
guém como House iria largar
completamente as drogas já na
primeira tentativa. A grande
questão deste momento da
temporada, até o final, será
mostrar como o término do re-
lacionamento vai afetá-lo. E,
claro, as drogas estão ligadas a
isso. Elas sempre representa-

lers, é melhor parar por aqui).
No episódio que foi ao ar esta
semana nos EUA, House e a
Dra. Cuddy (Lisa Edelstein)
terminaram o tão esperado —
e polêmico — romance. E tem
mais: o médico vai voltar a
usar drogas.

— Ele vai voltar à estaca ze-
ro. Mas já era algo esperado.

ram algo emocional para Hou-
se — conta Shore.

O séquito enorme de fãs e a
verdadeira adoração desperta-
da por House de início surpre-
enderam o próprio Shore, que
trabalhava como advogado an-
tes de aventurar-se no mundo
dos seriados de TV. Depois de
escrever alguns pouco famosos

O POLÊMICO
romance entre

os médicos House

e Cuddy está

perto do fim

DAVID SHORE
na Barra, onde

está hospedado:

ele fala hoje no
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OS TÉCNICOS reunidos: o game “Call of duty” está prestes a ultrapassar “Avatar”, tornando-se o mais lucrativo produto de entretenimento já criado
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