
Uma viagem no tempo 
Eduardo Graça  
 
James Cameron não consegue disfarçar a ansiedade. Ainda faltam 15 minutos para começar a 
primeira apresentação para a imprensa de trechos de "Titanic" convertido para o formato 3-D 
quando a figura esguia, os braços imensos seguros pelas mãos que se apertam em 
excitamento,  surge de supetão na sala de cinema em Times Square e ensaia uma quase-
corrida em direção aos jornalistas. Terno escuro sobre camisa de gola azul-marinho, cabelo 
esbranquiçado cuidadosamente repartido à direita, o diretor canadense de 57 anos, 
responsável pelos dois filmes de maior bilheteria da história do cinema americano - "Avatar", 
de 2009, arrecadou US$ 2,7 bilhões nos quatro cantos do planeta, superando o US$ 1,8 bilhão 
de "Titanic", lançado em 1997 - não parece, à primeira vista, o homem mais poderoso de 
Hollywood. "Já vou avisar: não mudei nenhum efeito visual do filme. Lá se vão 15 anos, a 
tecnologia no cinema é outra, mas sabia que, se começasse, não saberia onde parar. É o 
mesmo filme. A ideia é revisitar uma narrativa que ainda funciona bem. Quem sabe o que as 
pessoas acharão de 'Avatar' em 15 anos?", arrisca, abrindo o primeiro de muitos sorrisos da 
noite. 
 
"Titanic 3D" será lançado no Brasil e nos Estados Unidos em abril de 2012, justamente na 
semana do centenário da tragédia real que inspirou Cameron a criar o maior sucesso da 
história do cinema-catástrofe, vencedor de 11 Oscars, incluindo as estatuetas de melhor 
diretor e filme. Mas se o "Titanic" é o mesmo, por que relançá-lo em grande estilo, ocupando 
salas de cinema mundo afora e competindo com megaproduções inéditas produzidas inclusive 
pelos próprios estúdios, a Fox e a Paramount? A sacada mercadológica é óbvia. 
 
Cameron conta que o trabalho de um ano, envolvendo 300 profissionais, para a criação da 
versão 3D de "Titanic", custou US$ 18 milhões. "E, sim, o navio afunda no fim, o destino do 
amor de Jack e Rose é o mesmo." E há a música-tema, a melosa "My Heart Will Go On", 
cantada pela também canadense Céline Dion. E também a cena em que o protagonista 
Leonardo di Caprio, braços abertos num cartão postal, proclama-se o "rei do mundo", ao lado 
de uma ainda pouco conhecida Kate Winslet. Mas a pista que os 20 minutos apresentados de 
"Titanic" por Cameron em versão 3D oferecem é a de que o foco é ainda maior na atuação. 
 
O próprio Cameron sugere algumas respostas para a reação de certa surpresa de seu primeiro 
público-teste: vê-se um filme assumidamente com efeitos especiais ultrapassados e viaja-se 
para um passado em que duas estrelas de Hollywood eram mais jovens. Reencontrar Leonardo 
DiCaprio aos 23 anos e Kate Winslet aos 22, e com o auxílio de óculos especiais que os fazem 
se aproximar ainda mais dos olhos arregalados, é, de longe, o prêmio maior do relançamento 
cuidadosamente preparado pelo Midas do cinema americano. Esta é, jura Cameron, uma 
experiência mais íntima e envolvente com a trama do que a versão convencional. E são estes 
os argumentos, ele enfatiza, e não apenas as vantagens financeiras da reciclagem dos grandes 
clássicos, que seu "Titanic 3D' almeja acrescentar no diálogo tecnológico que tomou conta do 
cinema comercial  americano contemporâneo. 
 
"No futuro, creio que todos os filmes, de todos os gêneros, terão sua versão 3D. E sim, a 
possibilidade de apresentar 'Titanic' em 3D é a desculpa principal para se ter novamente a 
experiência de passar três horas dentro de um cinema mergulhando nessa história. Acho que 
Hollywood está descobrindo um nicho importante, que vai atrair cinéfilos e curiosos nos 
próximos anos. Eu, por exemplo, não vejo a hora de ver 'O Poderoso Chefão' em 3D", diz, 
escolhendo, provavelmente não por acaso, um título distante da fantasia repleta de efeitos 
tecnológicos. 
 
Para Cameron, o caminho de 3D é sem volta e a indústria do entretenimento já aprendeu que 
não conseguirá trapacear o público filmando seus novos lançamentos de modo convencional e 
transformando às pressas o produto-final. "Sou completamente contrário a conversões de 
filmes para 3D, a não ser quando você não tem outra opção, como em 'Titanic'. E a conversão, 
nesse caso, demorou um ano inteiro porque fomos minuciosos. O que anda acontecendo em 
Hollywood é o corre-corre de um filme produzido por mais de US$ 100 milhões, que precisa 
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ser lançado o mais rapidamente possível para se bancar logo. Não há como fazer uma 
conversão decente em menos de um ano com a tecnologia de que dispomos hoje." 
 
Cameron não acha, como outros diretores, que a melhor comparação para o fenômeno do 
cinema em 3D seja com a passagem do cinema mudo para o sonoro, e sim com a 
transformação do cinema em cores como padrão em uma indústria já acostumada ao preto-e-
branco. "Essa transformação só será completa quando o 3D for adotado também pela 
televisão, como no caso da cor. Foram 30 anos até que a tevê alcançasse o cinema. A cor 
chegou ao cinema em 1939, com 'E o Vento Levou...' e 'O Mágico de Oz', mas somente no 
começo dos anos 60 virou padrão. Pense: você faz um filme em cores, mas a tevê vai passar 
preto-e-branco. O mesmo nos aflige agora: gasto um tempo imenso, desenvolvo tecnologia 
para criar um 3D que não dá dor de cabeça a ninguém e aí meu filme passa de modo 
convencional em todas as outras plataformas." 
 
É por isso que a produtora de Cameron trabalha cada vez mais para a tevê, especialmente na 
área de esportes. "Este ano, chegamos a 160 eventos esportivos em 3D, desenvolvendo 
câmeras especialmente para certas disputas. Por que fazer uma comédia em cores?, 
perguntavam no passado. Por que fazer uma comédia em 3D?, me questionam hoje. Isso vai 
passar. Defendo o 3D para todo gênero de filme, para todo tipo de público." 
 
Cameron diz já ter voltado, por diversas razões, a "Titanic", nestes últimos 15 anos, pelo 
menos umas 30 vezes. "Aconteceu por causa de entrevistas, convenções, questões 
tecnológicas, pesquisas minhas. Mas nunca vi, de fato, o filme. Nem 15 anos atrás. Quem faz 
um filme não consegue, depois de passar horas editando, remixando, cuidando do acabamento 
final, ter a experiência única de saboreá-lo." 
 
Cameron retorna ao tema, após a apresentação dos 20 minutos futuristas de um filme sobre 
um evento centenário apresentado há uma década e meia. A fluidez do tempo ajuda a 
percepção, acredita Cameron, de que o sistema 3D amplifica a dramaticidade ali apresentada. 
Daí a utilização óbvia do avanço tecnológico em filmes de fantasia. "Vivemos nossa vida 
mundana, diária, em 3D. O que os diretores precisam entender é que essa nova linguagem 
está aí para ser explorada. Trabalhe os 'frames', brinque com o público. 3D, por pura razão 
comercial, é uma bobagem, não faz sentido. Mas quando Martin Scorsese me diz que adorou 
fazer seu mais recente filme ('A Invenção de Hugo Cabret', que será lançado em fevereiro no 
Brasil) filmando em 3D, você entende que sua caixa de ferramentas aumentou. Você tem à 
sua frente uma nova aquarela, com novas cores. Quem não vai querer brincar?" 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 out. 2011, Eu & Fim de Semana, p. 
24-25.   
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