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Resumo 

Ao longo desta tese, analisamos como a ficção científica constrói o seu 

discurso tendo como referência o Homem e o seu entorno tecnocientífico. 

Observamos como ele surge retratado face a diferentes desafios e como o próprio 

género engendra mecanismos simbólico-narrativos para imaginar realidades 

alternativas, tendo sempre como premissa original, o presente histórico. Para isso, não 

raras vezes, a ficção científica recorre a mitos e arquétipos para analisar o binómio 

Homem/tecnociência. Ela é devedora da mitologia, na qual procura motivos, figuras e 

mitemas para tornar o seu discurso mais alegórico e profícuo. Notamos como perdura 

uma relação próxima entre a mitologia e a ficção científica, sendo capaz de 

reconceptualizar e reatualizar os velhos mitos e arquétipos da antiguidade, assim 

como criar novos mitos.  

No decurso deste estudo recorremos a documentos literários e fílmicos 

incontornáveis na história do género, de modo a decompor como o ser humano é 

retratado em diferentes cenários. Assinalamos como a proposição do super-homem de 

Friedrich Nietzsche teve um grande impacto na ficção científica, ao ambicionar  que o 

ser humano se liberte dos grilhões da natureza e de Deus, assumindo o destino com as 

suas próprias mãos. Os desenvolvimentos na área da engenharia genética, como a 

introdução da técnica da clonagem ou a seleção criteriosa do ADN abrem caminho à 

criação de uma raça superior de humanos mais apta, forte e inteligente. O sonho de 

Nietzsche parece estar mais próximo. O mesmo é dizer mediante a integração do ser 

humano e dos últimos progressos em robótica, em computação, nanotecnologia e na 

emergência de novos dispositivos de Inteligência Artificial. A ficção científica vai ao 

encontro da tecnociência na projeção de uma nova estirpe humana, super-inteligente, 

o Homem 2.0., ou do pós-Homem que, abandonando o seu corpo efémero, poderá

viver para sempre num ambiente virtual, alcançando a transcendência.

Porém, este admirável mundo novo encerra muitas questões, não só em termos 

técnicos, mas, sobretudo ao nível da ética. A promessa de um futuro auspicioso para a 

humanidade esbarra nas pretensões das elites em se tornarem cada vez mais poderosas 

e sujeitarem os seus concidadãos à miséria. O género alude ao perigo da tecnociência 

levar a humanidade para o abismo, ao reforçar ainda mais as desigualdades sociais 

existentes entre as elites e o povo. Esta noção alcança uma nova matriz à luz do 

género utópico com o qual a ficção científica revela uma forte cumplicidade e ligação. 
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A tecnociência aspira a tornar-se o novo messias do novo mundo, mas com 

graves custos para a humanidade. Escritores e cineastas denunciam o lado negro do 

progresso tecnocientífico, ao vislumbrarem no surgimento de armas de destruição 

massiva, no surgimento de meios de vigilância e de controlo, além de governos e 

ideologias tirânicas um futuro sombrio para a humanidade que poderá desencadear o 

apocalipse civilizacional do Homem. 
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Abstract 

Throughout this study we analise the way science fiction elaborates its 

discourse regarding Man and technoscientific context as reference points. We take 

into account how Man facing different trials is depicted through the lens of science 

fiction, which engenders through symbolic and narrative stylistic devices alternative 

realities, always taking the historical present as a guide. Science fiction very often 

invokes myths and archetypes in order to scrutinise the pairing of terms 

Man/technoscience. The gender borrows from mythology symbols, characters or 

mythemes, therefore attaining an allegorical and wider fulfilling idiom. It seems 

undeniable a strong bond between mythology and science fiction.  

In the course of this essay we focus our attention to both literary and cinematic 

documents that are milestones of science fiction in order to explore the way Man is 

depicted in different scenarios. We notice how Friedrich Nietzsche’s superman 

concept had a great impact on the genre. Nietzsche’s Man seeks to free himself from 

the shackles of both nature and God, taking absolute control of his fate. The recent 

developments in the field of genetic engineering, such as the cloning technique or the 

careful selection of DNA foretells the creation of a superior human race more 

intelligent, strong and capable than its predecessor. The latest advances in robotics, 

computing, nanotechnology and the emergence of new Artificial Intelligence devices 

portray a future symbiosis between man and machine. Nietzsche’s dream seems to be 

closer than ever. Science fiction meets the expectations of technoscience when it 

projects a new, super-intelligent human race, the Man 2.0, or the posthuman who 

leaves his ephemeral body behind so he can live forever in a virtual environment, 

reaching a level of transcendence. 

Nonetheless, this brave new world contains many difficulties and drawbacks, 

not only in technical terms, but above all, it raises ethical questions. The guarantee of 

a promising future for mankind faces the pretensions of the elite. This elite hopes to 

become more powerful and overcome their fellow citizens, leaving them in a 

complete state of wretchedness. Science fiction alludes to the danger of technoscience 

leading humanity to the abyss. Indeed, an elite-focused engagement policy may 

reinforce social inequalities between the elite and the masses. This belief reaches a 

new paradigm in light of the utopian genre with which science fiction reveals a strong 

connection.  



x 

Technoscience aims to convert itself in the new messiah of the new world, but 

at huge cost to mankind. Writers and filmmakers denounce the dark side of 

technoscientific progress as they envision the emergence of weapons of mass 

destruction, means of surveillance and control, as well as the rise of governments and 

despotic ideologies. They picture a bleak future for human civilization that could lead 

to an apocalyptic annihilation of Mankind. 

KEY - WORDS: science fiction (SF), technoscience, myth, mythology, archetype, 

literary, cinematic, Man, Superman, inferior man, Transhumanism, Posthumanism, 

Posthuman, genetic engineer, Artificial Intelligence (A.I.), utopia, dystopia, 

apocalyptic.  
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“There is no real objection in the right places... We all want to escape occasionally. But science fiction 
is often very far from escapism, in fact we might say that science fiction is escape into reality.... It is a 
fiction which does concern itself with real issues: the origin of man; the future. In fact I can’t think of 

any form of literature which is more concerned with real issues, reality.” Arthur C. Clarke 

“Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento, que se 
sintam humildes. É assim que as espigas sem grãos erguem desdenhosamente a cabeça para o Céu, 

enquanto que as cheias as baixam para a terra, sua mãe.” Leonardo Da Vinci 

“Pourtant, la métamorphose est aussi l’aventure d’une nouvelle naissance, d’une naissance pure à 
laquelle les parents ne seraient plus associés. Elle correspond à ce désir, que nous avons déjà relevé 

dans le Journal de Kafka en 1912: «commencer (s)a vraie vie» (…).” Pierre Brunel
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Introdução 

“Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo.” 

Sócrates 

Este aforismo foi, ao longo da história, atribuído a Tales de Mileto (624 a.C.–

546 a.C.), a Pitágoras de Samos (570 a.C.–495 a.C.) ou a Sócrates (469 a.C.–399 a.C.) 

e encontra-se inscrito no pátio do Templo em honra do deus Apolo, em Delfos, na 

Grécia continental. Ao longo de milhares de anos na longa caminhada da 

humanidade, o Homem sempre questionou o seu lugar no grande cosmo, sempre em 

constante indagação sobre a sua origem e sobre si mesmo. Impelido pelas incertezas 

que o acicatam, o Homem tem procurado responder à questão substancial: o que é o 

Homem? O dramaturgo Sófocles (497 a.C.–406 a.C.), de um modo astuto, colocou o 

protagonista Édipo da sua obra-maior Édipo Rei (escrita em torno do ano 427 a.C.) 

perante o indecifrável enigma, quando a misteriosa criatura da Esfinge o questiona: 

“que criatura pela manhã tem quatro pés, à tarde tem dois, e à noite tem três?” Tal 

como Édipo, somos interpelados no decorrer da nossa existência face a este enigma. 

Talvez o maior desafio de todos. Somos capazes de nos interrogar sobre a nossa vida 

e o nosso terminus. Faz parte imanente da nossa condição humana a interrogação 

sobre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro em diferentes dimensões. 

Desde a antiguidade, através dos mitos, até aos nossos dias, com o advento das 

descobertas da ciência e da tecnologia, a demanda por respostas conclusivas tem sido 

incessante. 

O filósofo Karl Jaspers (1883–1969) questiona como as várias disciplinas se 

têm debruçado sobre a questão – o que é o Homem? 

A fisiologia estuda-o enquanto corpo, a psicologia estuda-o enquanto alma, a 
sociologia estuda-o enquanto ser social. Conhecemos o homem como ser da natureza, 
tal como outras criaturas viventes, e como ser histórico, pela depuração crítica da 
tradição, pela compreensão dos valores que o orientam em seus actos e pensamentos e 
pela explicação dos acontecimentos a partir de motivos, situações e realidades naturais. 
O estudo do homem trouxe-nos muitos conhecimentos, mas não nos deu a conhecer o 
homem na sua totalidade (Jaspers 1998: 61). 

A antropologia, termo de origem grega que significa ciência ou discurso sobre 

o Homem, distingue-se entre a antropologia científica, ou seja o estudo rigoroso do
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ser humano efetuado pelos diferentes ciências e a antropologia de cariz filosófico que 

se interroga sobre a origem, a essência e o destino do homem. Este último ramo da 

antropologia interessa-se por fortalecer o seu objeto de estudo – o Homem – nas suas 

mais diversas facetas, vislumbrando a sua condição de um ser complexo e plural. No 

desdobrar dos anais da História, o estudo do ser humano passou de um paradigma 

cosmocêntrico, na antiguidade, para uma perspetiva teocêntrica com o dealbar das 

grandes religiões monoteístas até à Idade Média, sendo substituída por uma visão 

antropocêntrica a partir do Renascimento e da expansão marítima e da respetiva 

revolução cultural e científica que daí efluiu. Através da nova cosmologia 

copernicana e galileana emerge um novo espírito científico, não deixando de ter uma 

essência igualmente messiânica, na busca pela discussão do Homem. Neste novo 

período, o Homem torna-se o centro do universo e de toda a demanda científica. 

Doravante todo o conhecimento está sujeito à “censura” da razão, e tudo que não 

puder ser comprovado através do método científico será rotulado de duvidoso. A 

razão torna-se o derradeiro instrumento do intelecto humano, capaz de conceder 

unidade e equilíbrio a todo o saber. Com homens como o filósofo francês René 

Descartes (1596–1650), ou o astrónomo britânico Isaac Newton (1643–1727) que 

introduziram a observação, o levantamento de hipóteses e a sua verificação como 

pilares do seu estudo, a ciência conheceu um desenvolvimento sem precedentes. A 

razão humana parece revelar um manancial inesgotável de novos saberes, contudo a 

ousadia e a destreza do intelecto do ser humano esbarram com uma capacidade 

limitada do Homem de compreender e aceitar o seu semelhante como ficam patentes 

com o Iluminismo e a sua falaciosa mensagem de “igualdade, liberdade e 

fraternidade” para todos, denotando um despotismo anticlerical inexpugnável. No 

século XIX, mediante as observações levadas a cabo por Charles Darwin (1809–

1882), desponta o pensamento biológico, ao demonstrar que todas as formas de vida 

na Terra estão de um modo ou outro interligadas num continuum temporal. A 

existência humana passa a ser perspetivada sob um diferente prisma. Não há mais a 

legitimidade da superioridade do Homem sobre as demais espécies, antes é mais um 

ser em contacto permanente com o meio que o envolve. Novos campos de saber 

surgem, procurando analisar a complexidade do Homem na sua relação com os 

demais e com a pluralidade de mundos que com ele interagem.  

Na atualidade, compreendemos que somos compostos por diferentes camadas 

ou dimensões. Esta perspetiva devemo-lo à ciência. Nenhuma época da História, se 
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dispersou tanto no estudo do Homem, ou elaborou tantos conceitos, cada qual mais 

minucioso e fascinante do que o anterior. Apesar da infinidade de eficazes recursos e 

dos numerosos conhecimentos que contemporaneamente possuímos acerca do 

conhecimento do Homem, parece que estamos mais “perdidos” do que nunca e menos 

sabemos sobre nós mesmos e tal como Jaspers afirma “não nos deu a conhecer o 

homem na sua totalidade” (Jaspers 1998: 61). 

* 

Na antiguidade, os mitos foram as primeiras respostas pré-científicas às 

grandes questões existenciais que a humanidade se colocou. Pierre Grimal explica que 

na Grécia Clássica opunham-se dois modos diametralmente opostos. O primeiro o 

logos, ou seja “tudo aquilo de que se pode dar conta racionalmente, tudo o que 

alcança uma verdade objectiva e é idêntico para todos os espíritos” (Grimal 2015: 7) e 

o mythos, “tudo o que concerne à imaginação, tudo o que não é susceptível de

verificação, mas contém a verdade em si próprio, na sua verosimilhança (...), a força

da persuasão que lhe confere a sua beleza” (Grimal 2015: 7). O Mito apresenta-se

como o primeiro conhecimento que o Homem tem de si e do que o rodeia. Os mitos

tornaram-se recorrentes em diversas sociedades e povos em diferentes estádios

evolutivos e surgiram como as primeiras tentativas para desmistificar o mundo que

nos rodeia. O filólogo francês Georges Dumézil (1898–1986), em 1969, numa obra

intitulada Heur et malheur du Guerrier, entretanto traduzida para a nossa língua como

O Destino do Guerreiro escreveu: “um país que não tenha lendas está condenado a

morrer de frio (...). Mas o povo que não tenha tido mitos, esse povo já estaria morto”.

Verificamos que as lendas e os mitos ocupam uma estrutura basilar da memória e

costumes, deixando uma marca indelével no zeitgeist de uma nação, servindo, não

raras vezes, de referências para a preservação de tradições milenares, que se

constituíram num passado remoto1. Jabouille argumenta que

o mito pode ainda assumir uma dimensão histórica: nele o homem reconhece as suas
origens, as suas tradições, e esta perspectiva pode tornar-se nacional. Ao encontrar-se
com o passado, ao integrar-se num fluido temporal e existencial definido, é também a
si que o homem se encontra (Jabouille 1994: 17).

1 Vide: Frazão, Fernanda e Gabriela Morais (2009): Portugal, Mundo dos Mortos e das Mouras Encantadas (Vol. 1): Lisboa: 
Apenas Livros, p. 6) 



 4 

O filósofo francês Gilbert Durand advoga que o mito se trata de uma 

expressão humana como símbolo, mistério, revelação ou epifania (Durand 2013: x). 

Por seu lado, Victor Jabouille explica que o mito “é a linguagem da imaginação, 

mesmo a linguagem da criação” (Jabouille 1994: 27). Já anteriormente, na mesma 

senda, Mircea Eliade tinha assinalado uma essência transcendental ao mito, uma 

narrativa sagrada centrada em seres ou fenómenos sobrenaturais, ocorrida num tempo 

primordial ab initio, tendo como raiz uma lenda ou um acontecimento étnico ou 

imaginário, tomado por sublime e essencial (Eliade 1999: 107), uma vez que é sentido 

por toda a comunidade como “verdade apodíctica e absoluta” (Eliade 1999: 108), daí 

que os mitos revelem os gestos exemplares e perfeitos dos deuses que os mortais 

devem reproduzir (Eliade 1999: 111-112). O mito explica o mundo sacralizando-o. Já 

Walter Burkert esclarece que estes deuses perfeitos cujas gestas deviam ser replicadas 

pelos comuns mortais eram representados como a derradeira explicação alegórica 

para os fenómenos da natureza e do universo (Burkert 2001: 31-32). André Jolles 

ratifica esta posição, asseverando que o mito contém uma essência dual, por um lado 

questiona e, por outro lado, responde. “Le mythe est le lieu où l’objet se crée à partir 

d’une question et de sa réponse – disons-le autrement: le mythe est le lieu où, à partir 

de sa nature profonde (Beschaffenheit), un objet devient création”2.  

Assim por detrás do reinado do Sol estaria o deus Apolo, Ártemis das faces da 

Lua e a sua influência nas marés terrestres ou Deméter o poder sobre a nossa Terra 

(Burkert 2001: 31). O mito exerce uma força magnética, ao oferecer à comunidade 

uma interpretação sensível e emotiva, através da antropomorfização da realidade. 

Desta forma, garante a sobrevivência de toda a comunidade, pois afigura-se como a 

única fonte de verdade vital e universal. 

Entretanto, os mitólogos catalogaram os diversos mitos de acordo com a sua 

categoria. Os mitos teogónicos referem-se à origem dos deuses; os cosmogónicos 

ensaiam uma explanação sobre a criação do mundo pelos deuses; os etiológicos 

relativos ao surgimento de determinadas instituições sociais e/ou religiosas; os morais 

quando opõem a eterna luta entre o bem e o mal no mundo dos deuses; os naturalistas 

que se debruçam sobre a constituição dos fenómenos da natureza; ou ainda os mitos 

antropogónicos (que resultam ser os mais determinantes neste estudo que agora 

                                                         
2 Apud: Pierre Brunel (ed) (1994): Dictionnaire des Mythes Littéraires. Lonrai: Éditions du Rocher, p. 9. 
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iniciamos) narram a criação do ser humano por uma entidade ou por um grupo de 

entidades divinas. 

De qualquer forma, seja qual for o modelo em que o mito se enquadre, tal 

como Eliade afirma, este possui um caráter anónimo e coletivo, com uma vocação 

fundadora e educativa, capaz de manter o ser humano conectado ao sagrado (Eliade 

1999: 110). “A função mais importante do mito é, pois, a de «fixar» os modelos 

exemplares de todos os ritos e de todas as actividades humanas significativas: 

alimentação, sexualidade, trabalho, educação, etc” (Eliade 1999: 110). Ao facultarem 

modelos exemplares de conduta, o mito torna-se inseparável do rito. Helen Morales 

argumenta que o mito congrega uma função moralizadora e dissuasora. “These 

narratives are cautionary tales. Their ideological purpose is clear: they keep us in our 

place” (Morales 2007: 44). Efetivamente os mitos, originalmente destinados a 

apresentar às sociedades em pequena escala um modo inteligível como o mundo se 

organiza, revela-se como uma preciosa chave para o entendimento do nosso lugar 

com o cosmo, das relações humanas e da psique humana.  

No fundo, o que é que o homem pede ao mito? Uma resposta teológica para as suas 
aspirações, uma compreensão mais vasta que o integre, de uma forma sacral, no 
macrocosmo a que pertence e, simultaneamente, um encontro consigo próprio e com a 
divindade, encontro que lhe traga a paz e a fé. Mas também uma integração social, uma 
personalização da sociedade circundante, um dimensionamento microcosmático do 
Universo; inversamente, uma generalização, uma socialização dos seus problemas 
individuais, uma projecção do ego numa escala dimensionada cosmicamente, uma 
compreensão do SER que não passa apenas pela via ontológica (Jabouille 1994: 17). 

Nomeadamente a mitologia grega, plena de façanhas lendárias levadas a cabo 

por heróis humanos e deuses, ajuda-nos a descortinar o labiríntico imaginário do 

inconsciente humano e as suas multifacetadas personas. Os mitos estão longe de estar 

mortos e enterrados. No entender de Jabouille, os mitos são entidades culturais que 

imprimem vitalidade e dinamismo à civilização humana (Jabouille 1994: 72). Na 

modernidade assiste-se a um retorno aos “velhos” mitos de antanho. Mitos ancestrais 

são redescobertos, reciclados e redifundidos de modo a dar resposta a algumas 

questões e dilemas filosóficos dos nossos dias. O mito torna-se um ponto de partida 

para responder às grandes questões impostas pela humanidade. Segundo o 

antropólogo e ensaísta franco-belga Claude Lévi-Strauss (1908–2009) o discurso 

mítico segmenta-se em unidades mínimas significativas semântica os mitemas. Tal 

qual Grimal alude, “(...) non seulement le récit mythique réitère fortement certaines 
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formules, certaines séquences, certains rapports, mais encore il a le pouvoir de produir 

d’autres récits issus de lui par la reprise de ses éléments constitutifs” (Grimal 1992: 

31). Essas unidades constitutivas, ainda hoje estão presentes na reinvenção dos mitos 

do passado e encerram uma estrutura arquétipa. O psicanalista suíço Karl Gustav Jung 

(1875–1961), ao estudar a psique humana, utilizou este conceito de “arquétipo”. O 

termo que remonta do grego literalmente significa o padrão ou o tipo primordial ou 

original. No seu entender, todo o ser humano é dotado de dois inconscientes: o 

individual, que varia de indivíduo para indivíduo, no qual está presente tudo aquilo 

que tentamos reprimir, como tensões, frustrações, conflitos, complexos ou memórias, 

e o coletivo, que se assemelha ser inato, universal e imutável na nossa espécie, 

independentemente da etnia, da época ou do local onde se viva. Assim sendo, os 

arquétipos são padrões de comportamentos coletivos inerentes a cada ser humano 

desde o princípio da existência e funcionam como os modelos de vida e que se 

transmitem de geração em geração e estruturam-se como ferramentas para nos 

assegurarem a nossa sobrevivência enquanto espécie. Estas imagens ou impulsos 

primordiais inseridos no inconsciente coletivo são a base essencial para o 

amadurecimento da mente. Nos arquétipos descritos por Jung deparamo-nos com o do 

espírito, o da mãe, o do pai criador, o do sábio, o da beleza, o da sombra, o do bem e 

do mal, ou o do herói. Este inconsciente coletivo encontra-se na formação dos nossos 

mitos. Durand anota que  

 
(...) Jung descubría paralelamente que determinados personajes mitológicos, 
determinadas configuraciones simbólicas, determinados emblemas (...), son especies de 
universales llenos de imágenes – los arquetipos y las imágenes arquetípicas – capaces 
de dar cuenta de la universalidade de determinados comportamientos humanos, 
normales o patológicos (Durand 2013: 11). 
 

  Como Durand acrescenta, os arquétipos revelam-se como temas e motivos a 

que o mito recorre e deles “retira todo o seu arsenal simbólico” (Durand 2013: 37). 

Enquanto relato fundador, o mito é dotado de uma imanência simbólico-imaginária e 

define-se como uma metalinguagem tal qual Strauss aludira3, além de uma função 

autotélica e que se aplica às grandes questões da humanidade: quem somos? para 

onde vamos? o que é a morte? O mito é uma realidade universal, atemporal, eterna e 

omnipresente a todos os locais e épocas e presentes na vida de cada ser humano. No 

pensar de Jabouille, “as emanações míticas são importantes no processo de 
                                                         
3 Vide: Durand, Gilbert (2013): De La Mitocrítica al Mitoanálisis: Figuras míticas y aspectos de la obra. Madrid: Anthropos 
Editorial, p. 37. 
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compreensão do Homem, mesmo quando se apresentam racionalizadas, negativas ou 

críticas” (Jabouille 1994: 14). O mito ajuda o Homem a conhecer-se melhor. Cada um 

de nós carrega o imaginário lendário de deuses e heróis da nossa História.  

Segundo o mesmo Jabouille, a mitologia é “a ciência que estuda o mito” 

(Jabouille 1994: 7), constituindo a organização dos mitos de uma comunidades (orais 

ou escritas). Embora a maioria dos mitos sejam anteriores à palavra escrita, chegaram 

até nós através da literatura que os transformou em mitos literários. É graças à 

literatura que conservamos e reatualizamos os mitos ancestrais que fazem parte da 

nossa génese coletiva e estes podem ser recriados por outras artes como o cinema, a 

dança, a pintura ou a escultura. 

Entretanto, no decorrer do século XX, diversos mitólogos se socorreram de 

métodos de crítica literária e de modelos de psicanálise, como a psicocrítica, para 

examinarem com mais acutilância as diferentes dimensões do discurso mítico. Assim 

sendo, emerge ao longo da década de 1970 a mitocrítica baseada em paradigmas da 

psicocrítica, propondo uma leitura narratológica ou artística (Jabouille 1994: 80 e 

Durand 2013: 341). O mesmo Gilbert Durand forjou o termo mitanálise alicerçado no 

modelo psicanalítico com o objetivo de extrair o retrato psicológico, sociológico, 

cultural e histórico de uma determinada comunidade. E finalmente deparamo-nos com 

a mitodologia, que no julgar de Jabouille é o “terceiro estádio de análise, surge como 

a realidade última, a grande explicação que está para além da episteme [conhecimento 

científico conhecido numa determinada época]. É o caminho do futuro” (Jabouille 

1994: 81). Este último polo seria o estudo da realidade última e quimérica (Jabouille 

1994: 80-81). 

Todos nós estamos familiarizados com as gestas de Héracles, Jasão ou Ulisses, 

com o arquétipo do bem em constante luta contra o mal, ou o arquétipo da beleza 

sugerido pela descrição de Vénus, o mito do paraíso, ou ainda da serpente que tentou 

Eva e Adão. Estes motivos e figuras fazem parte do imaginário coletivo, presente em 

lendas e fábulas antigas, mas igualmente em modernas aventuras. O mito tem 

conseguido readaptar-se e reciclar-se geração após geração e redunda numa 

“constante na vida do homem contemporâneo” (Jabouille 1994: 7). Segundo Jabouille 

devemos estar atentos à 

concretização mitológica contemporânea, os «novos mitos» que surgem, que nos 
cercam e que nos definem: James Bond, Mickey Mouse, Superman, Rambo, a 
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sociedade sem classes, o sexo, a política, a guerra das estrelas, a estrela do desporto ou 
do espectáculo, etc (Jabouille 1994: 91). 

 

Ao longo do tempo, a oratura e a literatura têm sido reservatórios preciosos 

para a renovação e posterior difusão de temas e figuras míticas. “Mito é o vocábulo 

comum que remete para a cultura antiga, para o passado, para a literatura e para a 

criação artística em geral” (Jabouille 1994: 13). Mircea Eliade adiciona o cinema a 

esta “criação artística”.  

 
O cinema, esta «fábrica de sonhos», retoma e utiliza inúmeros motivos míticos: a luta 
entre o Herói e o Monstro [entre o Bem e o Mal], os combates e as provas iniciáticas, 
as Figuras e as Imagens exemplares (a «Rapariga», o «Herói», paisagem paradisíaca, o 
«Inferno», etc.) (Eliade 1999: 212). 
 

O mito tem penetrado na criação artística das mais variadas formas, 

nomeadamente na literatura e no cinema. Mas, neste estudo, o que nos interessa 

perceber é como os vários mitos relacionados diretamente com a dimensão 

humana se têm vinculado à literatura e ao cinema. Lembramo-nos dos mitos 

criados pela literatura como Fausto ou Frankenstein se têm atualizado e 

combinado com outros mitos mais arcaicos como o do demónio, o do monstro, 

o do golem, de Adão e Eva, etc, e têm permitido engrandecer as narrativas com 

uma semântica mais contemporânea e mais acutilante dos desafios que a 

humanidade enfrenta. 

 

* 

 

 Desde o dealbar da humanidade, o Homem sempre tentou desvendar os 

mistérios do cosmo através de símbolos e alegorias que lhe serviam para compreender 

tudo o que se passava à sua volta. Os mitos funcionavam como representações 

simples do seu dia-a-dia. Os mitos sempre existiram e o Homem sempre desejou 

superar a sua perenidade e também ele fixar-se no patamar do herói mítico e encarnar 

o deus omnipresente das lendas e dos mitos, incorporando uma dimensão metafísico-

transcendente. Numa era em que o Homem assume um aspecto tão problemático, 

questionando tudo aquilo que o envolve, mesmo o que considerava como certo e 

inabalável, a literatura e o cinema servem de depositários das desconfianças do ser 

humano. A narrativa mítica está presente no cinema e na literatura; ambas as 

linguagens demonstram possuir um enorme poder em mistificar e em expandir os 
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mitos e questionar o lugar do Homem no cosmo. O género da Ficção Científica (que 

doravante será abreviado por FC) mantém a necessidade do mito para explicar as 

dúvidas e anseios da humanidade – a mortalidade, a imortalidade, a vida e a morte, a 

condição e o sofrimento do ser humano (questões que servem de ponto de partida e 

chegada à origem e recriação dos mitos). As obras de FC, quer sejam de antecipação 

de realidades futuras, ou de realidades alternativas recorrem com bastante frequência 

(mais do que surge refletido à primeira vista) aos arquétipos, aos mitos e às situações 

mitificadas. Refira-se que a FC partilha com o mito o uso e abuso do poderoso 

“rastilho” da imaginação, fonte de onde emanam ininterruptamente as angústias, os 

desejos, os delírios e os sonhos da humanidade, desde há milhares de anos.  

Nos nossos dias, deparamo-nos com a dessacralização do nosso mundo, a 

dessacralização do sagrado, pois este constitui “o obstáculo por excelência diante da 

sua liberdade”, tal qual Eliade afirma (Eliade 1999: 210). O Homem moderno entra 

num processo de desmistificação do que o rodeia e somente “será verdadeiramente 

livre no momento em que tiver matado o último Deus” (Eliade 1999: 210). O discurso 

da FC encarna perfeitamente esse desejo do Homem ultrapassar as suas limitações 

biológicas e reclamar para si um futuro no qual ele possa ser dono e senhor. A FC 

inicia usualmente a sua narrativa por “e se...”, um registo especulativo sobre o que 

poderia ou poderá ser o futuro da humanidade. Não há outro género tão especulativo e 

sonhador (em strictus sensus) como a FC ao condensar todos os anseios, dúvidas e 

temores do Homem pristino como do Homem atual, do século XXI. 

O Mito e FC enraízam-se numa dimensão eminentemente metafísica, o anseio 

de superação terrena e o contacto com o divino, o misterioso e o sobrenatural estão 

presentes em ambos os discursos. As várias fases do Homem e o objetivo de se tornar 

ele mesmo um deus, ultrapassando as barreiras físicas que a natureza o dotou 

encontram eco nas lendas e mitos imemoriais de todos os povos, nos murmúrios, 

quase inaudíveis, que incendeiam o imaginário coletivo da humanidade, sementes 

plantadas nas histórias desde o alvorecer da nossa espécie. Desde cedo, a FC tem 

tentado idealizar o rosto e o encontro com Deus, “as máscaras de Deus” ou a “Face da 

Glória” nas palavras do afamado mitólogo americano Joseph Campbell (1904–1987).  

Na obra The Power of Myth – O Poder do Mito, publicado em 1988 e baseado 

num conjunto de entrevistas dirigidas pelo jornalista Bill Moyers (1934–), este último 

refere que   
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para ele [Campbell], não foi a ciência que diminuiu os seres humanos ou nos divorciou 
da divindade. Ao contrário, as novas descobertas da ciência “nos reúnem aos antigos”, 
por nos tornarem capazes de reconhecer, no todo do universo, “um reflexo ampliado de 
nossa própria e mais íntima natureza; assim, somos de fato seus ouvidos, seus olhos, 
seu pensamento e sua fala – ou, em termos teológicos, os ouvidos de Deus, os olhos de 
Deus, o pensamento de Deus, a Palavra de Deus (Campbell 1999: 27).  
 

Campbell vai mais longe, referindo que: 
 
o resultado é uma insuspeitada expansão do horizonte, que poderia servir, em nossa 
época, como as antigas mitologias serviram, no passado, para abrir as portas da 
percepção “para o prodígio, ao mesmo tempo terrível e fascinante, de nós mesmos e do 
universo” (Campbell 1999: 27). 
 

A evolução do ser humano teve um impulso catalisador nas lendas e mitos e 

estas têm servido de bandeja o arquivo de ações e situações, pontos de referência e 

orientação para a FC. Os mitos cosmogónicos, teogónicos ou antropogónicos servem 

de modelos de construção sintagmática nas obras de FC. 

Na FC, o extraterrestre e o androide são representados como seres 

antropomórficos (parecidos com o ser humano). Na mitologia, os deuses são 

percepcionados conforme o olhar do Homem e não diferem muito do aspeto humano. 

Claramente o discurso da FC e o discurso da mitologia recriam as imagens do seu 

mundo, da sua época e a visão das personagens refletem o próprio olhar do narrador, 

do orador, do escritor, ou do realizador. 

A referência a diversos mitos e a estruturação arquétipa das narrativas de FC 

evidenciam que este género não pode ser considerado um género menor, como muitas 

vezes é exibido. A comparência dos mitos torna o discurso da FC mais rico e mais 

complexo. As imagens e símbolos da antiguidade passada como o mito de Caim, do 

grande Dilúvio, da Atlântida, do avatar dos deuses hindus, da ave Fénix ou da ave 

Quetzal, os desafios de Héracles, Teseu ou Ulisses são frequentemente aludidos, quer 

seja em referências notórias e perceptíveis, quer seja em alusões subliminares. Como 

Adam Roberts nos explica em – The Story of Science Fiction 

 
I argue that the roots of what we now call science fiction are found in the fantastic 
voyages of the Ancient Greek novel; and I use the Vernean phrase voyages 
extraordinaires, which I find to be the most supple and useful descriptor for these sorts 
of texts. Narratives of travel and adventure, often with fantastic (which is to say, 
impossible or fantastical) interludes, were among the most popular modes of ancient 
culture: the epic provides many examples, such as Odysseus’ encounter with the 
Cyclops or with the sorceress Circe, who turned his men into pigs. Nor is this a 
surprising cultural development, given that the Greeks had a culture in which actual 
travel and exploration played major roles. I argue that among these many accounts of 
lengthy and entertaining sea voyages, or treks by land, is a category of voyages 
extraordinaires of a different sort: voyages into the sky, and especially voyages to other 
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planets. It was possible for a Greek, in theory, to charter a ship and travel to the Gates 
of Herakles, or to India, or even (we can hypothesise, although there is no evidence that 
such voyages took place) beyond the setting sun to the Fortunate Islands, to America or 
the Arctic wastes. This is merely to say that the technologies of travel available to the 
Greeks enabled such voyages. But it was of course not possible for these people to 
travel to the Moon, as Antonius Diogenes’ protagonists do. Moving the journey 
upwards represents a radical departure in the mode of traveller’s tales (Roberts 2007: 
vii). 

Mas o que é efetivamente a FC? O excerto supracitado de Roberts parece 

restringir as origens do género à literatura de viagens narradas na antiguidade. Roberts 

destaca a conexão com a literatura fantástica (Roberts 2007: vii). No seu entender 

quatro formas traçam o perfil da FC: a viagem no espaço, a viagem no tempo, relatos 

sobre tecnologias avançadas ou a ficção de cariz utópico (Roberts 2007: viii). 

Todavia já nos permite antever a dificuldade em situar as fronteiras do conceito de 

FC. Não é fácil fornecer um conceito unívoco, conciliador e convincente. De tal 

forma assim é que The Science Fiction Reference Book indicou sessenta e oito 

definições, enquanto na edição de 1979 The Encyclopaedia of Science Fiction editada 

por Peter Nicholls e John Clute facultou cerca de vinte definições; entretanto a edição 

de 2001 reduziu o número de definições para dezasseis. Segundo Roberts, embora não 

sendo fácil encontrar uma definição satisfatória sobre o género, parece haver um 

ponto em que todos os pensadores concordam: “(…) that it is a form of cultural 

discourse (primarily literary, but latterly increasingly cinematic, televisual, comic 

book and gaming, that involves a world-view differentiated in one way or another 

from the actual world in which its readers live” (Roberts 2007: 2). Mas esta diferença 

substancial em relação ao mundo que habitamos colocar-nos-á no mundo da fantasia? 

Segundo Jacques Baudou,  

a ficção científica pertence às literaturas do imaginário que têm a particularidade de 
enriquecer o nosso universo com criaturas, civilizações, invenções, mundos que não 
existem senão na imaginação dos seus autores, (…) são as literaturas  que se 
emanciparam do mundo físico em que vivemos. Neste sentido, elas são mesmo uma 
arte do impossível, um trabalho de ilusão, tal como afirma Jacques Goimard (Baudou 
2008: 13-14). 

Estará a FC irmanada com o género do fantástico? Stephen E. Andrews na 

introdução à obra 100 Must-Read Science Fiction Novels assinala que a proto-FC 

despontou de entre o reino da fantasia, da magia e da mitologia e da razão e da ciência 

(Andrews and Rennison 2006: xv). Na senda de Roberts, ele aponta as pioneiras obras 

como a A Epopeia de Gilgamesh que narra os feitos de um heróico rei sumério por 
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terras da Mesopotâmia, datada entre 2800-2500 a.C. (porventura o documento escrito 

mais antigo que temos conhecimento) ou a Verdadeira História de Luciano, do autor 

grego Luciano de Samosata (140 a.C.–180 a.C.), ou o mito de Prometeu narrado por 

Hesíodo (750 a.C.–650 a.C.) (Andrews and Rennison 2006: xv). Porém, a julgar pelas 

palavras do filósofo e estudioso do género, o francês Éric Dufour, quer o fantástico, 

quer a FC, atualmente são claramente distintos. Na sua opinião, a FC apoia-se na 

racionalização científica e num tempo histórico demarcado, enquanto a fantasia 

emerge da magia e do sobrenatural, num passado remoto imemorial que não é 

expectável ser elucidado pela ciência (Dufour 2012: 11-13). Neste sentido a ciência 

afigura-se como uma bússola para o relato da FC.  

O escritor norte-americano Isaac Asimov (1920–1992) sugere: 

We can define science fiction as that branch of literature that deals with the human 
response to changes in the level of science and technology – it being understood that 
the changes involved would be rational ones in keeping with what was known about 
science, technology and people4.  
 

Dufour advoga que a FC está fortemente vinculada à industrialização, no 

decurso do século XIX, na Europa, nomeadamente ao “triunfo da técnica, logo da 

ciência, pois ambas são inseparáveis, razão pela qual falamos de tecnociência” 

(Dufour 2012: 9), indo ao encontro da definição remetida por Asimov. O autor 

francês acrescenta que o novo género está relacionado com a “tomada de consciência 

das possibilidades que a tecnociência abre à humanidade” (Dufour 2012: 11). 

Andrews parece concordar com Dufour, quando afirma que a razão científica que faz 

florescer as ciências como a física, a química, a botânica, a antropologia ou a 

sociologia com o Iluminismo se torna uma alavanca para o nascimento do novo 

género (Andrews and Rennison 2006: xvi-xvii). Andrews circunscreve a FC como o 

género que indicia: “the significant, scientifically explicable changes that may 

potentially occur in the sphere of human Knowledge and experience, exploring how 

they might affect our minds, bodies and culture” (Andrews and Rennison 2006: xxix). 

Esta explicação vai ao encontro do que Dufour defende, a assunção da ciência como o 

catalisador da modificação da natureza e do próprio ser humano (Dufour 2012: 11).   

Andrews explica que com o advento do espírito revolucionário, o positivismo 

científico e a emergência do Gótico servem na perfeição os interesses da jovem FC.  

                                                         
4 Apud: Cornea, Christine (2007): Science Fiction Cinema – Between Fantasy and Reality. Edinburgh: Edinburgh University 
Press, p. 2. 
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The power of Gothic writers lay in their willingness to dream and to encourage the 
kind of “sense of wonder” that has coloured SF even since the appearance of a book 
many commentators (...) have identified as the first true SF novel: Mary Shelley’s 1818  
Frankenstein (...) (Andrews and Rennison 2006: xvii). 

Foi de tal impacto a obra da jovem autora, à data da publicação com apenas 

cerca de vinte anos, que o interesse pela especulação científica e tecnológica tomou 

conta do imaginário de muitos escritores. A sua influência fica atestada na publicação 

das obras do autor americano Edgar Allan Poe (1809–1849), do francês Júlio Verne 

(1828–1905) e do prolixo escritor inglês Herbert George Wells (1866–1946), entre 

outros que afirmaram o género como singular e independente e expandiram as 

fronteiras do género “as ‘scientific romances’ in order to distinguish them from the 

social and characters based novels that dominated the fiction of his day” (Andrews 

and Rennison 2006: xviii). Torna-se decisivo para a sistematização do género o 

momento em que Wells adota o termo “scientification” (“cientificidade”) nos seus 

romances. “He was speculating and extrapolating from the knowledge of his day to 

suggest the possibilities of tomorrow” (Andrews and Rennison 2006: xix). Nas 

primeiras décadas do século XX, o editor Hugo Gernsback (1884–1967), fundador da 

revista “Amazing Stories”, apropria-se do rótulo de “scientification” de Wells “and 

proclaimed that its importance and distinction lay in the potential scientific edification 

at the core of its story” (Anders 2004: 11). Deste modo, Gernsback afirma o ADN 

científico do género. Nas décadas subsequentes e com o inefável contributo do seu 

herdeiro literário, John W. Campbell Jr. (1910–1971) e de escritores com uma robusta 

base científica como Isaac Asimov e Arthur C. Clarke (1917–2008) orientam os seus 

romances com precisão e rigor científicos, estabelecendo uma subdivisão no género 

apelidada de “hard science fiction”. Uma outra vertente desenvolveu-se 

simultaneamente noutra direção como o movimento New Wave, na década de 60, ao 

promover a experimentação estilística, a especulação escapista, em detrimento de uma 

enunciação rigorosamente científica (Anders 2004: 11).  

Entretanto, a incerteza inunda o estatuto do género quando este é alvo de 

várias críticas oriundas do seu núcleo ao serem formuladas por autores que refutam o 

dístico de FC como Robert Heinlein (1907–1988), Judith Merril (1923–1997), Harlan 

Ellison (1934–2018), Margaret Atwood (1939–) ou Samuel Delany (1942–) 

demonstrando a preferência pela expressão “speculative fiction” (“ficção 

especulativa”), “in order to broaden the possibilities of the genre so that works outside 
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the technology-fixated Campbellian tradition can be included” (Andrews and 

Rennison 2006: xxviii). 

Todavia, podemos salientar várias caraterísticas comuns ao género, quer seja 

apelidada de  “ficção especulativa” ou de FC, nomeadamente, a introdução de uma 

novidade, quer seja tecnológica, de origem extraterrestre ou científica, sendo 

sobretudo mediante o recurso a algum método científico ou de algum modo 

relacionado com a ciência que perpassa nas obras de FC. Uma outra particularidade 

singular prende-se com o distanciamento para com os romances de tendor realista ou 

naturalista. Darko Suvin, em Metamorphoses of Science Fiction, no intuito de 

esclarecer o debate e distinguir o género do realismo e naturalismo, introduziu a 

expressão “Literature of Cognitive Estrangement” (Suvin 1979: 4). No enteder deste 

estudioso, a FC é 

 
a literary genre whose necessary and sufficient conditions are the presence and 
interaction of estrangement and cognition, and whose main formal device is an 
imaginative framework alternative to the author's empirical environment (Suvin 1979: 
7-8). 

 

Esta descrição tem-se revelado muito influente como a sua citação frequente 

por académicos o tem demonstrado. Ao longo dos anos a expressão “Literature of 

Cognitive Estrangement”, que poderíamos traduzir por “literatura de distanciamento 

cognitivo” tem criado escola. Segundo Istvan Csicsery-Ronay Jr. o conceito 

introduzido por Suvin teve o efeito de aclarar as fronteiras do género,  

 
inducing a perspective of critical displacement from the distorted ideological 
perception of social reality – and that SF’s basic mechanism is the introduction of a 
novum, a scientifically plausible innovation that catalyzes an imaginary historical 
transformation5. 

 

Anders sublinha que a FC é um veículo de crítica social desde os seus 

primórdios. “Since its inception in the days of H.G. Wells and Jules Verne, 

speculative fiction has been a platform for social critique, satire, and scientific 

exploration and extrapolation” (Anders 2004: 11). Além desta cobertura social, o 

género obriga-nos a refletir sobre o que é ser humano, independentemente do espaço e 

do tempo em que a ação decorre.  

 

                                                         
5  Jr., Istvan Csicery-Ronay, “Science Fiction/Criticism”, in David Seed (ed) (2008): A Companion to Science Fiction. 
Malden/Oxford: Blackwell Publishing, p. 52. 
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* 

No entanto, a marginalização e a rotulagem negativa continua a ser uma 

constante da FC, mesmo nos nossos dias. Num artigo intitulado In Defense of Science 

Fiction, o autor John Clute pretende demonstrar, não somente, a legitimação do 

género mas a sua credibilidade, refutando a superstição relacionada com o género: 

“(...) science fiction (...) has for many decades now been stigmatized as a genre 

literature that adults needn’t bother with”6. Esta posição encontra eco nas palavras 

amargas e duras de Andrews.  

(...) the current popular opinion of SF writing is that it is a literature of implausible 
adolescent entertainment, fixated on gleaming starships and absurd zap guns, 
gimmicky time machines, clunky robots and slimy aliens. This perception is a narrow 
and inaccurate one, based largely on ignorance. Written SF matured a long time ago 
(…) (Andrews and Rennison 2006: xiv). 

No entender de Clute, não é um género inferior, muitas vezes retratado como 

“lixo”, mas tal como destaca:  

(...) any reader of SF knows that this horror is based on a nonsense, that SF, as a mode 
of exploratory writing, has provided a broad platform and a rich vocabulary and a 
network of thoroughly tested icons for hundreds of innovative writers for many 
decades now7. 

Clute assinala a matriz inovadora que carateriza a FC e afirma que as histórias 

que nos são apresentadas têm o propósito de conceber mundos e ferramentas 

possíveis que um dia poderemos inventar de modo a transformá-lo, ao mesmo tempo 

especulando sobre as implicações dessas mesmas transformações 8 . Clute fornece 

exemplos de escritores que emergem não apenas como figuras centrais do género, 

mas da própria edificação literária como Philip K. Dick (1928–1982), Ursula K. Le 

Guin (1929–1918), Kim Stanley Robinson (1952–), William Gibson (1948–) ou Brian 

Aldiss (1925–2017)9, lista na qual poderíamos incluir os já citados Asimov, Clarke ou 

Wells, ou ainda Aldous Huxley (1894–1963) e Ray Bradbury (1920–2012). Além 

deste rol, poderíamos e devemos adicionar cineastas tais como Fritz Lang (1890–

1976), Ridley Scott (1937–), Stanley Kubrick (1928–1999), James Cameron (1954–), 

6 Clute, John “In Defense of Science Fiction”, in Lou Anders (ed) (2004): Projections: Science Fiction in Literature & Film. 
Austin: Monkey Brain Books, p. 25. 
7 Idem, Ibidem. 
8 Ibidem, p. 27. 
9 Idem, Ibidem. 
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Steven Spielberg (1946–), David Cronenberg (1943–), Christopher Nolan (1970–), 

entre outros, cujas visões contribuíram para moldar o imaginário coletivo e marcaram 

a evolução da FC fílmica, além de terem marcado indubitavelmente o meio literário. 

Andrews assevera que a FC se tornou cúmplice das suas predições. “Ironically, 

written SF has become a victim of its own prophecies of all conquering technologies” 

(Andrews and Rennison 2006: xiv). Uma destas profecias acabou por ser a dádiva do 

meio cinematográfico.  

Desde os primórdios do cinematógrafo, com o contributo de George Méliès 

(1861–1938) ao revelar ao mundo Voyage dans La Lune (1902), inspirado nas obras 

de Júlio Verne, o género da FC cinematográfica tem trilhado um longo percurso, nem 

sempre fácil e, durante muito tempo, colando-se à literatura. Todavia, a FC 

cinematográfica tem exercido um irreprimível fascínio no público, sendo capaz de 

gerar obras estimulantes de inegável valor artístico, nomeadamente desde as últimas 

décadas do século XX e inícios deste século, impondo-se como um meio dinâmico de 

exploração de temáticas estruturantes da ciência, da Antropologia Filosófica ou da 

Sociologia, estando em constante mutação e reformulação dos seus leitmotive 

estéticos e narrativos. 

Este impulso cinemático foi decisivo para a evolução do próprio género. As 

derradeiras décadas do século XX assinalaram o controlo do género pelos videojogos, 

pela televisão e pelo cinema (Andrews and Rennison 2006: xiii). Na opinião de Paul 

Anders esta sobreposição da expressão cinematográfica revelou-se nefasta, não 

contribuindo para a consagração da FC, muito pelo contrário, especialmente com o 

surgimento de filmes rotulados de “Série B”, desprovidos de um guião coeso e 

competente (Anders 2004: 12). Porém, tal como Dufour analisa, também a FC 

cinematográfica, à semelhança da FC literária, durante demasiado tempo foi 

considerado “um mau género, um género desprezado. Esse género relativamente 

ilegítimo (...)” (Dufour 2012: 17). No entanto, e como Anders realça, temos que 

salientar as honrosas exceções como 2001 Odisseia no Espaço, The Matrix, Blade 

Runner, Alien ou Westworld que nos colocam perante questões filosóficas sobre a 

nossa sociedade (Anders 2004: 12).  

Desde há muito tempo que ambos os meios expressivos se influenciam 

mutuamente. Tal é atestado por Teresinho. “(...) das várias relações do cinema com os 

meios artísticos, a relação mais proveitosa de todas acabaria por ser a que ainda 

mantém com a literatura. A literatura provou ter bastantes pontos em comum com o 
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mundo fílmico” (Teresinho 2008: 20). O académico prossegue referindo a profícua 

conexão que ambos mantêm, nomeadamente no caso do cinema. 

Esta ligação só poderia trazer benefícios para o cinema, ao constituir fonte inesgotável 
de temas e, sobretudo, narrativas para transpor para o grande ecrã. Mas com a 
adaptação de documentos romanescos, advinha a necessidade de adquirir um novo 
corpo de saberes, um novo código de signos para contar histórias, nada melhor do que 
apropriar-se dos saberes técnico-instrumentais da arte que sabia contar histórias melhor 
do que ninguém há muitas centenas de anos, a própria literatura e também a oratura. 
Desde muito cedo ficou bem patente a relação que o cinema mantinha com a literatura, 
(…) (Teresinho 2008: 21). 

* 

Neste sentido é nosso apanágio – procurar analisar, sem quaisquer intenções 

fidelizantes ou hierarquizantes, como as tessituras literária e fílmica abordam a 

problemática das identidades e máscaras do Homem no género da FC, para isso 

recorreremos a uma análise mitocrítica dos mitos presentes nos diferentes discursos 

examinados. Colocamos a questão, será a FC, nos nossos dias, a nova mitologia? 

Neste âmbito, a temática da metamorfose apresenta-se como determinante para nos 

auxiliar na decodificação mítica. O tema da metamorfose sempre foi caro na conceção 

mitológica de muitos povos e religiões, desde os ameríndios, até aos vikings, 

passando pelos celtas, hindus, hebreus ou gregos. Frequentemente, encontramos 

nestas culturas a transformação de um ser humano num animal ou num ser 

sobrenatural, segundo um ritual mágico e/ou divino de índole iniciática. Amiúde é um 

membro da comunidade, anteriormente morto, que renasce como um novo ser (por 

artes extraterrenas) para se vingar, tendo a sua alma simplesmente descanso quando 

vir a sua missão cumprida. Tal fica patente em tribos africanas ou no Haiti. De 

qualquer modo, a metamorfose evidencia a ânsia do Homem em se superar a si 

mesmo e transpor as barreiras impostas pelos próprios deuses para, quem sabe, se 

tornar um novo deus. Mas em que moldes o discurso da FC se apropria do mito da 

metamorfose? Tentaremos demonstrar como a FC questiona e reconceptualiza os 

velhos mitos e transmite-lhes um novo revestimento. As diferentes identidades do 

Homem que despontam no género da FC transporta-nos para a revisão de mitos como 

Prometeu, Ícaro, a “Caixa de Pandora”, Deus e a criação do mundo, Lúcifer, o anjo 

caído, a eterna luta do bem contra o mal, entre outros mitos. 

Ao longo deste estudo serão examinadas as diferentes perceções da FC ao 
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longo do tempo quanto a questões que estão na ordem do dia, especialmente como: o 

que é o ser humano? Como poderá evoluir de acordo com as potencialidades que lhe 

são proporcionadas por uma ciência em estreita ligação com a tecnologia em 

constante progresso? Estaremos próximos da superação das limitações biológicas do 

ser humano? Como será o Homem do futuro? Podermos continuar a apelidá-lo de 

Homem? Ou o “Homem Novo” será tão distinto de nós que será uma outra espécie, 

tornando-se o “Outro”? 

Nesta investigação sobre as várias identidades do ser humano que o universo 

da FC nos revela, afastar-nos-emos dos multifacetados super-heróis, que não serão 

tema de análise (apesar da presença de caraterísticas de índole pós-humana como a 

força e coragem sobre-humanas), por duas ordens de razões, a saber: primeiro porque 

a análise exaustiva sobre as várias identidades do ser humano presentes nos super-

heróis daria azo a uma tese de doutoramento per se; segundo, a temática dos super-

heróis está mais próxima do género do fantástico ou da fantasia do que da FC. 

Contudo, temos que salientar certas afinidades entre ambos os géneros, 

nomeadamente ao nível da conceção de alguns super-heróis criados em laboratórios 

segundo uma descrição mais ou menos cientifica como é o caso de Hulk, do Homem-

Aranha, ou do Homem de Ferro. No entanto, reforçamos a noção que são dois géneros 

distintos. 

A conceção deste projeto é norteada por dois objetivos primordiais, a saber: 

primeiro, refletir sobre a presença de múltiplas personas no género da FC, 

escalpelizando detalhadamente as várias perspetivas do Homem que assomam neste 

género e como se podem contextualizar de acordo com o ideário filosófico, 

sociológico, humanista e científico de cada época em que surgem. Este objetivo está 

correlacionado diretamente com o segundo objetivo em mente, que se prende com a 

necessidade premente de evidenciar a relevância e o valor do género da FC tão 

menosprezado pela comunidade literária e pela maior parte das instituições 

universitárias portuguesas, ao contrário do que ocorre nos países anglo-saxónicos, em 

França e mesmo no nosso país vizinho, em Espanha, nos quais o género em questão 

goza de enorme popularidade e a sua importância é reconhecida. Esta figuração é tão 

ou mais evidente que todos os anos, nos referidos países, são elaborados centenas de 

ensaios académicos acerca da praxis, temáticas e autores que se evidenciam no 

género, refletindo-se na extensa bibliografia atualmente existente subordinada ao 

género. Em Portugal, a FC literária tem-se debatido com imensos problemas para se 
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impor, sempre observada como o parente pobre da literatura, contudo, bastante 

popular no que a outro meio artístico diz respeito, o cinema. 

De modo a responder satisfatoriamente às questões, que entretanto sejam 

suscitadas, e a fim de este estudo ser o mais amplo e aprofundado possível, recorrer-

se-á ao diálogo entre a literatura e o cinema. Demonstrar-se-á de que forma cada um 

dos meios artístico-expressivos examina e tenta responder às questões levantadas, 

para isso serão dissecados um conjunto de livros e de filmes com qualidade 

certificada pela crítica literária e cinematográfica. 

Este projeto pretende suscitar a curiosidade por um género, cujo corpus de 

trabalho e de reflexão é extraordinariamente vasto, partilhando motivações e 

interesses com outras áreas do saber como a ciência e a tecnologia (com as quais 

mantém fortes elos, assimilando melhor do que outras áreas as inovações e 

preocupações constantes daqueles dois campos), a arquitetura, a engenharia, a 

história, a sociologia, a filosofia, a antropologia e como veremos com a mitologia. 

Se prestarmos atenção à amplitude de conteúdos que são abrangidos pelo 

género da FC, o mesmo ocorre com a bibliografia existente sobre as temáticas em 

questão. Na bibliografia científica dedicada ao género e publicada até à data, apenas 

alguns capítulos são consagrados à análise das consequências dos avanços 

tecnológicos e na construção e na modelagem da identidade do Homem do futuro. 

Este estudo pretende colmatar uma lacuna que a nosso ver subsiste, abranger as 

manipulações do Homem e as várias identidades que ocorrem ao longo da história da 

FC, tanto no discurso literário como no discurso fílmico. 

A bibliografia atual relativa à literatura e à cinematografia de FC não nos 

orienta sobre conceitos e questões-chave como de que forma decorre a manipulação 

do Homem pela modernidade tecnocientífica. Qual o tipo de Homem que poderá 

surgir após essa manipulação? Qual é a intenção dessa manipulação? Em que moldes 

se opera e como é retratada nos discursos literário e fílmico?  

Atentaremos como a ciência, a tecnologia e a inovação moldam o nosso mundo 

e manipulam a nossa forma de vermos o mundo e o cosmo. A nossa espécie há muito 

deixou de ser um animal meramente biológico e psicossocial. Atualmente, é um ser 

psicofisiologicamente adaptado a novos desafios e objetivos, pronto a abraçar as 

novas tecnologias que, continuamente, nos estimulam, preparado para interagir de 

forma bem distinta com o que nos cerca, relativamente aos nossos antepassados. 

Como analisámos anteriormente, a FC possui na sua génese a determinação de 
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antecipar o futuro e de nos mostrar os possíveis caminhos que a humanidade pode 

seguir num determinado contexto histórico. Não é um mero exercício de imaginação e 

retórica que determina a orientação de um bom escritor ou realizador de FC. A 

tecnociência abre novos horizontes e tanto um como outro são os primeiros a 

antecipar as transformações sociais adjacentes. O bom autor ou cineasta sabe ler nas 

entrelinhas os sinais do seu tempo, conhece as fragilidades da humanidade e como ela 

reage em uma determinada situação. No parecer de Gérard Klein o discurso de índole 

especulativo da FC moderna “coloca a ênfase no imaginário científico e tecnológico e 

nos seus efeitos sociais no futuro” 10. Este género ajuda-nos a mediar o conflito 

humano entre o passado e o futuro, através do estudo do presente. 

O Homem é segundo a filosofia cartesiana “Cogito ergo sum”, “penso, logo 

sou”. René Descartes define o Homem como um ser pensante em ação, que possui a 

capacidade inata de questionar o mundo que o rodeia. Já séculos antes o filósofo 

grego Plotino (205–270) tinha sugerido que o Homem é constituído por espírito ou 

inteligência intuitiva, alma e corpo. Sendo o corpo o elemento material e corruptível, 

e as partes eternas e imateriais a alma e o espírito. O espírito seria, a seu ver, o elo 

entre alma e o corpo do Homem. Face aos vários retratos apresentados, ao longo deste 

estudo, colocará em causa esta conceção do Homem? 

 

* 

 

Alertamos que nos textos escritos em língua portuguesa, manteremos a grafia 

do texto original tanto nas obras analisadas, como na bibliografia selecionada.  

Principiaremos com o capítulo 1. A manipulação genética: o Novo Homem 

assoma no horizonte, no qual abordaremos questões éticas na assunção de uma nova 

matriz humana através da manipulação biogenética. Será ético substituir a natureza e, 

num último plano, o papel de Deus na criação e ordem do mundo? Será a engenharia 

genética o novo deus? Será moralmente admissível conceber uma indústria que 

promova a remoção de partes desgastadas do nosso corpo, ou em última instância 

substituir o nosso corpo quando se encontra velho por um corpo totalmente novo ou 

melhorar o nosso desempenho físico e/ou mental partindo de bases artificiais e não 

                                                         
10 Klein, Gérard “Breve História da Ficção Científica”, in Michèle Riot-Sarcey et al. Trad. Carla Bogalheiro Gamboa e Tiago 
Marques (2008): Dicionário das Utopias. Lisboa: Edições Texto e Grafia, p. 124. 
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pela intervenção da evolução natural? Caso esta indústria seja ativada, tomando por 

exemplo as desigualdades latentes no nosso tempo, não poderá ocorrer um fosso entre 

os que possuem capital para se regenerarem e evoluírem e os que desprovidos de 

condições para o fazerem, serão discriminados e irremediavelmente condenados a 

viver segundo as condições proporcionadas pela sua condição natural, criando-se um 

inevitável conflito entre ambas as partes. 

A criação de super-humanos poderá desencadear uma guerra entre os humanos 

convencionais (não adulterados pela manipulação genética, nascidos de forma 

natural) e as “aberrações” criadas pela engenharia genética. Efetivamente a 

engenharia genética está na ordem do dia. Já somos capazes de copiar a informação 

presente numa célula para outra célula, inclusivamente, já foram clonados alguns 

animais, como o célebre caso da ovelha Dolly, em 1996.  

O sonho do Homem continua a ser criar um ser semelhante a si em laboratório 

– ao tomar o papel do Deus criador. O primeiro livro que inaugura o género da FC,

em 1818, Frankenstein or the Modern Prometheus, da escritora inglesa Mary Shelley

(1797–1851) já relatava a ambição de um jovem e promissor cientista, Victor

Frankenstein, em desafiar Deus como criador único e a ordem natural das coisas ao

juntar partes de cadáveres gerando um ser monstruoso, o qual é inflado de vida.

Apesar das múltiplas transposições fílmicas e revisitações à personagem disforme, ao

longo dos anos, nem sempre lograram reproduzir o terror e o suspense originalmente

presentes no livro.

A manipulação genética também foi um tema caro para um dos génios da FC, 

o britânico H. G. Wells. Na sua novela The Invisible man – O Homem Invisível (1897)

relata a história de Griffin, um jovem cientista que inventa um mecanismo ótico que

altera o índice refrativo de um indivíduo fazendo coincidir com o índice do ar de

modo a que um corpo não absorba, nem reflita a luz. Ao experimentar o seu engenho,

Griffin torna-se invisível, não conseguindo inverter o processo, fazendo-o entrar

numa espiral de desfragmentação e violência. Várias obras cinematográficas

inspiraram-se nos conceitos propostos por Wells, nem sempre bem-sucedidas.

Já em The Island of Dr. Moreau (1896), Wells narra a trágica aventura 

ocorrida a Edward Prendick, o único sobrevivente de um naufrágio no Pacífico Sul, 

resgatado e levado para uma recôndita ilha regida por um estranho homem chamado 

Dr. Moreau, sendo este obcecado pelas suas experiências com animais, conseguindo 

criar seres híbridos com propriedades humanas e animais.  
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No filme de Cronenberg The Fly – A Mosca (1986), um remake de um filme 

de 1958, por sua vez baseado num conto de George Langelaan (1908–1972), 

reencontramos a temática da criação de uma espécie híbrida mediante o cruzamento 

entre o ADN humano e o ADN animal, mostrando-se ao público sedento de ouvir 

histórias surpreendentes e aterradoras. A história centra-se em redor de Seth Brundle, 

um cientista que após criar um sistema inovador de teletransporte, ao testá-lo 

acidentalmente o seu genoma combina-se com o genoma de uma mosca doméstica. A 

partir desse momento, Seth começa a experienciar certas mudanças biológicas, 

recordando-nos a novela de Franz Kafka (1883–1924) Die Verwandlung – A 

Metamorfose, lançada em 1915. 

O talentoso escritor inglês Aldous Huxley, na sua distopia de FC, intitulada 

Brave New World (1932) antecipa alguns dos mais proeminentes desenvolvimentos 

da nossa era, como a manipulação genética e a tecnologia reprodutiva assistida no 

campo da engenharia biogenética assim como o condicionamento psicossocial 

anteriormente proposto pelo laureado fisiólogo russo Ivan Petrovich Pavlov (1849–

1936). Por meio destes progressos, a sociedade está dividida em diferentes castas: os 

Alfas e os Betas, no topo da hierarquia, enquanto os Gamas, os Deltas e os Épsilons 

ocupam a base desta estratificação social. Todos os indivíduos desta sociedade são 

concebidos em laboratório mediante processos de decantação altamente sofisticados, 

dotando-os de capacidades que farão deles líderes (como os Alfas) ou, pelo contrário, 

trabalhadores subjugados às necessidades da sociedade (como os Épsilons) e a 

manutenção do status-quo da elite. A desumanidade que presenciamos em Brave New 

World é ainda reforçada pela uniformização genética dos indivíduos que constituem 

as castas inferiores. Os membros do grupo delta são todos idênticos como se fossem 

gémeos, estando reduzidos a um estado de pura estupidificação, uma vez que não são 

dotados de grande maturidade intelectual e têm a seu cargo apenas atividades 

monótonas e labores de ordem física. Refira-se que o condicionamento psicossocial 

aliado à manipulação genética dos seres humanos inviabiliza qualquer ascensão 

social. Esta sociedade artificial assemelha-se a uma colmeia, na qual cada indivíduo 

sabe o lugar que ocupa na hierarquia e reconhece a função específica que tem a 

desempenhar. 

A temática do eugenismo é novamente reciclada por Andrew M. Niccol 

(1964–) em Gattaca (1997), claramente influenciado pela sociedade de Huxley. Em 

Gattaca, observamos como a manipulação genética contribui para a criação de seres 
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humanos mais dotados para certos cargos intelectualmente mais exigentes. À 

semelhança do que ocorre em Brave New World, o destino de cada ser humano está 

traçado à nascença, de acordo com os genes que possui. 

Os hipotéticos futuros distópicos expostos por Huxley ou Niccol deixam-nos 

muitas interrogações e muitas inquietações sobre os perigos de uma tecnociência 

usada em benefício apenas de uma minoria que governa. O mau uso da manipulação 

biogenética, do condicionamento psicossocial, a produção de sofisticados organismos 

híbridos ou a invenção de novos fármacos mais poderosos e experimentá-los em seres 

humanos, sem quaisquer barreiras éticas, com o intuito de criar super-homens, caso 

acreditemos no discurso mais pessimista da FC, poderá desembocar em desastres para 

a civilização humana, tomando como exemplos a bibliografia e a cinematografia 

existente sobre mundos apocalípticos, que posteriormente analisaremos no capítulo 3. 

Sociedades tecnocientíficas e manipuladoras: os impulsos utópicos no universo da 

Ficção Científica. 

Seguidamente no capítulo 2. O advento da Inteligência Artificial e da 

Realidade Virtual: a ascensão de autómatos, ciborgues, robôs, androides e 

supercomputadores inteligentes interrogar-nos-emos sobre os limites que deverão ser 

impostos à interação entre o Homem e a máquina, ou pelo contrário se não fará 

sentido criarmos barreiras legais ou éticas para que esta interação progrida. O nosso 

futuro poderá ser analisado à luz da integração do Homem à máquina, em que a 

máquina ganha predomínio em relação ao Homem como ocorre no documento fílmico 

RoboCop (1987) dirigida por Paul Verhoeven (1938–). O nosso espírito reduzido a 

um programa, parafraseando Dufour. 

O Homem já não está só na sua peregrinação, está imerso num universo 

altamente tecnológico no dealbar do século, a tecnologia alia-se ao ser humano, 

encontrando-se à beira de uma nova evolução – o Homem-tecnológico ou o Homem-

híbrido (recordemos as próteses artificias, os órgãos sintéticos fabricados em 

laboratório ou criados a partir de células humanas, ou ainda a introdução de bypasses 

que simulam as ligações entre artérias e veias entre órgãos ou segmentos do 

organismo humano) – estamos perante um “Novo Homem” que já não mais pode 

viver sem o recurso à tecnologia e ao poder nas suas mãos. 

Além da apresentação de vários modelos de hibridização, faremos uma análise 

histórica sobre a evolução robótica no discurso da FC, desde a cunhagem do vocábulo 

robô por Karel Čapek (1890–1938), em 1920, com a publicação da peça R.U.R. – 
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Rosumovi Univerzální Roboti, passando pelo Homem-Máquina retratado por Fritz 

Lang, em Metropolis (1927), até ao benévolo robô Andrew Martin descrito por 

Asimov, na obra Bicentennial Man (1976).  

Escritores e realizadores assumem-se como os porta-vozes de uma geração 

que simultaneamente receia e ambiciona as inovações nos campos da ciência e da 

tecnologia. Um bom exemplo deste clima ambíguo está patente nas várias imagens 

contraditórias dos robôs com que fomos presenteados durante a segunda metade do 

século XX.  

A noção da máquina cooperante com a humanidade, tornando-se um perfeito 

ajudante do Homem em tarefas mais delicadas ou melindrosas e uma ferramenta 

preciosa em locais inacessíveis para o comum dos mortais encontra eco na coleção de 

nove contos de FC intitulada I, Robot (1950) de Asimov. Os contos demonstram o 

interesse deste exuberante autor pela temática da robótica e a possível interação 

pacífica e proveitosa entre robôs e humanos. A coleção contém as Três Leis da 

Robótica formuladas pelo próprio Asimov e nelas manifesta a preocupação em 

controlar e prevenir atitudes menos desejáveis por parte dos robôs, podendo por em 

xeque a convivência com os humanos. O escritor pretendia que elas constituíssem as 

leis básicas pelas quais as entidades artificiais se deveriam reger. Nelas, Asimov 

antecipa os dilemas de uma sociedade altamente tecnológica e os desafios/perigos que 

implica o avanço da inteligência artificial.  

No entanto, nem sempre os seres mecânicos fabricados pelo engenho humano 

se afiguram tão benevolentes como Asimov pretendia, muito pelo contrário, surgem 

recorrentemente na literatura e no cinema do género, exemplos de seres artificiais que 

ameaçam a estabilidade da civilização humana, como é o caso paradigmático do 

ciborgue “Terminator T-800 Model 101” no filme Terminator (1984) de James 

Cameron. T-800 é um sofisticado e implacável ciborgue que, apesar da sua aparência 

humana, é transportado do futuro para 1984 com o objetivo de assassinar a mãe do 

futuro líder rebelde humano, John Connor. No ano 2029, Connor é o comandante do 

exército que combate ferozmente pela sobrevivência de toda a espécie humana contra 

as máquinas que se rebelaram e decidiram aniquilar todo e qualquer vestígio do 

Homem. Nos filmes que se seguem, Terminator 2: Judgment Day (1991), também 

realizado por Cameron, Terminator 3: Rise of the Machines (2003), de Jonathan 

Mostow (1961–) e Terminator: Salvation (2009) de McG (Joseph McGinty Nichol) 

(1968–) a luta entre humanos e máquinas, entre o bem e o mal, intensifica-se. 
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Mencione-se que o conceito de organismo cibernético, ou ciborgue foi 

sugerido na década de 60 do século passado de modo a designar os mecanismos que 

funcionam mediante a combinação entre a máquina e o ser humano.  

Robopocalypse publicado por Daniel H. Wilson (1978–) em 2011 apresenta 

muitos pontos em comum com a saga Terminator. O livro descreve um futuro onde 

robôs superinteligentes controlam o mundo e lutam pela completa destruição da 

humanidade. Um supercomputador denominado Archos-14 é acidentalmente liberto 

do seu confinamento e rapidamente se apodera do controlo de todos os meios 

tecnológicos ligados em rede. Esta prefiguração de um supercomputador ameaçar a 

humanidade já fora descrito pelo romancista Dean Koontz, em 1977, em Demon Seed, 

sendo nesse mesmo ano alvo de uma transposição fílmica pela mão de Donald 

Cammell (1934–1996).  

Todavia, de todos os seres possuidores de inteligência artificial o que se 

destaca é o androide. Uma das reflexões mais emblemáticas sobre a possível ameaça 

para a humanidade apresentada por androides (a derradeira entidade artificial 

antropomórfica) está patente em Do Androids Dream of Electric Sheep? – Blade 

Runner: Perigo Iminente (1968), de Philip K. Dick. A ação passa-se na cidade de São 

Francisco, estando envolta por uma espessa camada de poluição, após uma guerra de 

contornos apocalípticos, na qual os androides, que mal se distinguem dos seres 

humanos, são obrigados a trabalhar como escravos em prol da humanidade. Todavia, 

quando seis androides Nexus-6, o mais avançado modelo de androides existente, 

escapam do seu trabalho forçado e regressam à Terra, o caçador de recompensas, Rick 

Deckard entra em ação para os capturar. Durante os acontecimentos relatados 

acompanhamos as cogitações de Deckard quanto à decadência de um mundo caótico, 

onde a ética e a moral foram suprimidas e os limites entre a realidade e a 

artificialidade praticamente se esbateram. A obra de Dick serviu de inspiração ao 

realizador britânico Ridley Scott para elaborar uma transposição fílmica, embora com 

muitas alterações, com o nome Blade Runner, em 1982. O resultado foi 

impressionante, uma vez que o cenário neo-noir do filme de Scott espelha o caráter 

sombrio do enredo. A ação decorre na sobrepovoada e poluída cidade de Los Angeles, 

em 2019. Rick Deckard um antigo agente especial caçador de androides, 

simplesmente denominado Blade Runner, relutantemente acede ao pedido de ajudar o 

seu antigo chefe em prender seis androides Nexus-6, chamados replicantes, fabricados 

pela empresa de engenharia genética Tyrell Corporation que, após terem sido banidos 
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da Terra, regressam para prolongarem a sua longevidade, semeando o caos por onde 

passam. Embora se assemelhem fisicamente aos seres humanos, os replicantes são 

mais vigorosos e ágeis apesar de alguns deles carecerem de respostas emocionais 

imediatas para com os seus interlocutores, contudo vão assimilando emoções mais 

próprias dos seres humanos, afigurando-se a tarefa de destrinça-los dos humanos mais 

difícil conforme a convivência com estes aumenta. Na sequela Blade Runner 2049 

(2017), realizada por Denis Villeneuve (1961–), observamos como essa distinção se 

torna ainda mais complexa. 

Um belo exemplo de intertextualidade e diálogo intersemiótico fica patente 

nos romances da escritora espanhola Rosa Montero (1951–). Quer em Lágrimas en la 

lluvia – Lágrimas na Chuva (2011), quer em El peso del corazón – O Peso do 

Coração (2015) nota-se um claro ensejo da autora em acoplar-se ao universo 

imaginário de Dick e Scott e acrescentar algo de pessoal e autêntico à problemática 

equacionada. Será possível um androide, praticamente idêntico em tudo ao ser 

humano, ser rotulado de humano? Em caso afirmativo, quais as implicações que daí 

advêm? Será ele possuidor de uma alma? Ou esta estará somente ao alcance dos 

nascidos por meios naturais e não concebidos totalmente em laboratório?  

Ciborgues, híbridos, androides, robôs e supercomputadores inteligentes que 

manifestam a sua única preocupação em cumprir integralmente a sua missão ou 

adquirem respostas emocionais humanas, liberando-se do jugo humano, manifestam 

uma tendência na literatura e no cinema de FC. A representação da máquina que põe 

em risco a vida humana e se autorregula de acordo com a consciência do seu poder 

recém-adquirido contraria os pressupostos defendidos por Asimov nas Três Leis da 

Robótica e tem-se tornado uma constante no discurso do género. 

No nosso mundo atual, orientado por tecnologias de ponta, onde a Internet se 

tornou omnipresente e praticamente omnisciente, a realidade virtual confude-se com a 

realidade física e palpável. Em 1984, o escritor William Gibson publicou 

Neuromancer – Neuromante, um romance que juntamente com o filme Blade Runner 

se converteriam em clássicos do género da FC, tornando-se bandeiras do subgénero 

cyberpunk. O movimento cyberpunk combina a cultura high-tech (cyber) com as 

culturas insubmissas da rua que vivem à margem da lei e da ordem e proclamam um 

estado independente de cariz anárquico (punk). Esta corrente ambiciona que os 

desenvolvimentos tecnológicos ao nível da informática e da cibernética estejam mais 

acessíveis e proporcionem aos indivíduos um outro patamar de criatividade artística e 
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de liberdade. Desde o lançamento do livro Neuromante que a FC vê nas 

possibilidades oferecidas pela realidade artificial, nomeadamente no ciberespaço um 

enorme filão a explorar. A introdução do termo ciberespaço foi cunhada pelo próprio 

Gibson. Em Neuromante acompanhamos as aventuras e desaventuras da personagem 

principal, Henry Dorsett Case, um hacker informático, que rejubila cada vez que 

navega no ciberespaço para aceder aos segredos das maiores multinacionais.  

As novidades que têm decorrido no campo da informática, sobretudo da 

internet têm igualmente justificado a aposta neste vasto domínio. Vários são os 

exemplos de obras cuja ação decorre em universos paralelos, em que os protagonistas 

e/ou os seus avatares se veem obrigados a lutar pela sua afirmação ou mais ainda pela 

sua sobrevivência. Distinguem-se obras fílmicas como Tron (1982), de Steven 

Lisberger (1951–), Videodrome (1986) e eXistenZ (1999), ambos realizados por 

David Cronenberg (1943–), ou ainda a trilogia The Matrix (1999, 2003) de Andy 

Wachowski (1967–) e Larry Wachowski (1965–). 

Se o progresso científico e tecnológico, mediante a ascensão de máquinas 

cibernéticas e a criação de um novo ser híbrido, o super-homem, metade humano, 

metade ciborgue (mais adaptável, mais forte, mais inteligente) parece ser uma 

realidade e se o Homem consegue neutralizar ou, pelo menos, atenuar o poder da 

força da seleção natural em detrimento de uma seleção tecnológica e assim conseguir 

modelar a crosta terrestre a seu bel-prazer, por outro lado, deixa-nos em aberto o 

surgimento do infra-homem, retido numa colmeia, super-vigiado, destituído das suas 

liberdades fundamentais e da sua individualidade, incapaz de comunicar com o 

exterior. Este retrato chega-nos pelo olhar atento e crítico do género utópico. 

No capítulo 3. Sociedades tecnocientíficas e manipuladoras: os impulsos 

utópicos no universo da Ficção Científica examinaremos os hipotéticos futuros 

distópicos literários expostos por Huxley, em Brave New World, We (1921), de 

Yevgeny Zamyatin (1884–1937), Kallocaína (1940), de Karin Boye (1900–1941), 

1984 (1949), de George Orwell (1903–1950), ou Fahrenheit 451 (1953), de Bradbury 

e obras fílmicas como a já mencionada Metropolis ou Alphaville (1965), de Jean-Luc 

Godard (1930–), quer ainda a saga cinematográfica Blade Runner. As obras colocam-

nos perante o perigo que advém quando a ciência e a tecnologia se manifestam ao 

serviço dos governos de modo a implementarem regimes ditatoriais e se perpetuarem 

no poder com mão de ferro, mantendo as suas regalias intactas. 
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O género utópico revela-se um instrumento de crítica política e social. A FC 

alia-se a este género para deixar a nu alguns perigos que a humanidade poderá 

enfrentar caso a ciência e a tecnologia sigam o trajeto da escravatura da humanidade 

em detrimento do seu usufruto para harmonização, pacificação e dignidade social da 

humanidade.  

De forma a que este estudo seja o mais amplo possível é essencial analisar 

como a FC se enquadra perante a eminência do colapso da civilização humana. No 

capítulo 4. O colapso da humanidade perante a iminência do fim: os mundos 

apocalípticos na Ficção Científica deparamo-nos com um extenso rol de ameaças à 

nossa civilização relatados pelo género, uma delas resulta do risco de experiências 

médicas e de uma possível mutação genética que possa ocorrer e rapidamente tornar-

se uma pandemia. No filme Contagion (2011), de Steven Soderbergh (1963–), um 

terrível vírus ameaça ganhar proporções pandémicas gerando o caos em todo o 

mundo. 

Este cenário é amplificado na novela de Richard Matheson (1926–2013) I Am 

Legend (1954), três vezes adaptada ao cinema, salientando-se a última de Francis 

Lawrence (1971–), em 2007. Num mundo condenado a desaparecer, um virologista 

trabalha desesperadamente para encontrar uma cura para um vírus originalmente 

concebido para combater o cancro, que contagia quase toda a humanidade. O vírus 

transforma os infetados em perigosos mutantes potenciando a sua força, a sua 

agilidade e despertando o lado mais violento que é congénito ao homem. Esta nova 

espécie, que rapidamente se alastra e distinta da raça humana, torna-se uma ameaça 

constante para a sobrevivência desta última. 

A representação de um futuro apocalíptico também surge commumente ligada 

a uma devastadora guerra que desfigura a face do nosso planeta e os ecossistemas 

indígenas, não mencionando o facto dos governos e das instituições sociais humanas 

serem extintas. A desordem é sinónimo de anarquia e do medo. Todos estes palcos de 

desolação servem de pretexto à FC para problematizar o papel do ser humano face à 

mudança do seu entorno e a uma possível extinção. Uma vez extintos os referenciais 

da humanidade o caos gera-se, instalando-se a anarquia, a violência e o medo 

ininterrupto bem exemplificados na saga cinematográfica Mad Max (1979, 1981, 

1985, 2015), de George Miller (1945–).  

Comum a todas as obras citadas no âmbito da descrição de mundos 

apocalípticos situa-se a questão da sobrevivência de cada indivíduo. Tal como na 
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selva animal, a lei do mais forte prevalece e apenas os que melhor se adaptam à nova 

de configuração deste cenário terrorífico resistem. Recordamos a expressão do 

dramaturgo romano Tito Mácio Plauto (230 a.C.–180 a.C.) “homo homini lupus”, o 

Homem quando se sente acossado torna-se um animal feroz a ponto de revelar os seus 

instintos mais primitivos, os seus oponentes são massacrados, enquanto  o seu 

domínio é fortalecido. Cabe aos protagonistas devolverem o estado de equilíbrio 

emocional, moral e de justiça entretanto perdidos a estas sociedades distópicas. 

* 

Estamos cientes da dificuldade, da ambição e da pertinência do nosso projeto. 

No final do presente estudo, apresentamos diversas conclusões, perspectivando o 

modo como a FC problematiza os avanços da ciência e da tecnologia e as implicações 

na evolução do próprio ser humano. Avaliaremos como alguns dos temas aludidos nas 

obras merecem um voto de inquietação por parte de autores e cineastas, como a 

questão de saber o que é essencial para definir o Homem e tentar demonstrar que a FC 

constitui presentemente a função que a mitologia detinha para as sociedades em 

pequena escala, ou seja, tenta encontrar uma explicação para as mutações que 

ocorrem em nosso redor e responder as grandes questões que nos perseguem: quem 

somos? para onde vamos? O que é a morte? A FC, partindo dos mitos arcaicos e dos 

arquétipos, com base em novas ferramentas tecnocientíficas à sua disposição, 

permite-lhe recondicioná-los e reestruturá-los, dando-lhes uma configuração mais 

atual.  

Dado o inedetismo do tema, o corpus crítico é escasso. Não obstante a quase 

ausência de bibliografia, como investigadores estimula-nos a refletir mais e a sermos 

mais ousados nas nossas análises e seguirmos alguns trilhos que ainda não foram 

explorados. 

Para colmatar algumas lacunas, esclarecer dúvidas, traçar estratégias e 

ultrapassar os obstáculos tivemos encontros regulares com a Orientadora, sempre 

bastante proveitosos. Recorremos à informação providenciada por diferentes 

bibliotecas universitárias e públicas portuguesas, utilizámos os recursos de 

informação disponíveis na Internet e documentámo-nos em profundidade sobre áreas 

para as quais não recebemos uma preparação académica formal, designadamente a 

filosofia, a mitocrítica, ou a antropologia. 
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1. A manipulação genética: o Novo Homem assoma no horizonte

“O homem teme tudo, por ser mortal; e deseja tudo, como se fosse imortal.” 

Pierre Nicole 

“O homem é uma corda estendida entre o animal e o Super-homem, uma corda por cima de um 
abismo.” 

Friedrich Nietzsche 

1.1 – Introdução 

Aprisionado na sua condição mortal, similar a outros animais, o ser humano 

sempre recusou curvar-se às leis do mundo natural. Desde o dealbar da humanidade, 

superar as barreiras humanas e alcançar o patamar divino sempre foi uma quimera. 

Induzido pelas façanhas de Pelaio, Aquiles, Heracles ou Títono, na mitologia grega, 

Markandeia ou Paraxurama na mitologia hindu, Noé, o único sobrevivente do dilúvio 

universal relatado na Bíblia, ou Sir Galahad, das lendas arturianas, a imortalidade 

sempre fascinou o ser humano, constituindo um sonho universal.  

Já na Idade Média e no Renascimento, os alquimistas retomaram a missão de 

obter a eternidade, mediante a incessante procura da mítica Pedra Filosofal, o símbolo 

não tangível da saúde, longevidade, pureza e salvação (Riffard 1994: 278). Além de 

possuir o poder de transmutação, a conversão de um qualquer metal em ouro, também 

ele sinal de perfeição, poderia igualmente ajudar o alquimista a metamorfosear seres 

vivos de qualquer espécie. A Pedra Filosofal seria a panaceia universal, por outras 

palavras, “o remédio universal capaz de curar todas as doenças (...), concebida, no 

esoterismo, como (...) regeneração corporal, psíquica ou espiritual” (Riffard 1994: 

273). Para muitos, esta substância seria consubstancializada no Santo Graal. Wolfram 

von Eschenbach (1170–1220) identifica-a com uma pedra preciosa (Riffard 1994: 

165). Já anteriormente, no decurso do século XII, Robert de Boron identificara o 

Graal com a vida de Jesus Cristo. Chrétien de Troyes (1135–1191) vai ao encontro 

desta conceção, ao relacioná-lo com uma sagrada joia preciosa que continha a sagrada 

hóstia de Cristo. Todavia, todos aqueles místicos que se debruçaram, ao longo da 
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Idade Média, partilham a noção do Graal como “símbolo do ideal espiritual e 

iniciático cristão” (Riffard 1994: 165) e precursor dos mistérios de Deus e da sua 

missão salvífica para a humanidade (Riffard 1994: 166). 
 

* 
 

O Homem na sua perseverante demanda de superação não pretende 

unicamente beber o elixir da eterna juventude. A eternidade tem custos, não vá 

suceder àquele que almeja a perenidade o mesmo que ocorreu ao mortal Títono, obter 

a imortalidade, mas sem lhe ser concedida a juventude eterna. Na era moderna, a 

humanidade oberva com curiosidade e esperança os avanços da ciência, da tecnologia 

e da inovação. Os homens e as mulheres da ciência traçam com minúcia as 

constelações astrais, descrevem com precisão os constituintes do átomo sugerido dois 

mil e quinhentos anos anteriormente por asiáticos e gregos. No campo da anatomia, os 

segredos do corpo humano vão-se desvanecendo. Por outro lado, a descoberta dos 

raios x pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen (1845–1923), os 

desenvolvimentos relacionados com a Mecânica Clássica, as leis estabelecidas por 

Newton, antecipando a elaboração da Teoria da Relatividade por Albert Einstein 

(1879–1955), ou a Mecânica Quântica, alteram radicalmente a mundividência 

humana. 

A época moderna abriu novos horizontes à humanidade; o progresso técnico e 

científico permitiram grandes logros a partir dos inícios do século XIX, estendendo-se 

ao longo dos séculos subsequentes, permitindo às grandes sociedades ocidentais 

usufruir de um grande desenvolvimento, vendo melhorada a qualidade de vida das 

suas populações. Paralelamente, as novas conceções sociológicas e filosóficas 

enquadraram-se com a nova e pujante afirmação tecnocientífica, augurando o 

nascimento de um novo Homem, liberto dos grilhões da cosmovisão religiosa, 

enaltecendo o Homem secular e a matriz racionalista e científica. Estava parcialmente 

desbravado o caminho para o nascimento de um novo ser humano, munido com 

poderes análogos aos deuses, aspirando à semelhança dos deuses superiores da 

mitologia e das grandes religiões monoteístas, a um patamar extraterreno. 
* 

Na obra publicada em 1885 Assim Falou Zaratustra (Also Sprach 

Zarathustra), o filósofo e ensaísta alemão Friedrich Nietzsche (1844–1900) teoriza 
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sobre a criação do super-homem ou do além-homem, expressões que derivam do 

termo original alemão “Übermensch”. Nietzsche apenas materializou em palavras a 

ambição ancestral da humanidade em superar as suas limitações terrenas sem a 

ingerência divina no seu destino. O autor de Assim Falou Zaratustra acreditava na 

incomensurável vontade de poder próprio de cada ser humano como forma para se 

libertar das restrições impostas pelo jugo da moral cristã e das noções castradoras do 

bem e do mal. Em seu entender, uma atitude amoral perante a vida e uma crença 

inabalável em si mesmo e nas suas capacidades inatas permitiriam ao ser humano 

alcançar um outro patamar de desenvolvimento espiritual e intelectual. O filósofo 

germânico assemelha replicar a orientação empreendida pela serpente do livro do 

Genésis, ao reinvindicar prosaicamente que o ser humano deve moldar o seu próprio 

caminho, devendo para tal, provar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do 

mal. A ciência e a razão seriam as respostas para o Homem abraçar uma nova 

condição superior em relação a tudo que o rodeia. Recordemos que no Génesis, o ser 

humano ao provar o fruto proibido, ambiciona ser como Deus, alcançar uma condição 

divina, a qual não é determinada por Deus. Ele mesmo reage com vigor perante a 

transgressão da sua criação. O Senhor Deus disse: «Eis que o homem, quanto ao 

conhecimento do bem e do mal, se tornou como um de nós. Agora é preciso que ele 

não estenda a mão para se apoderar também do fruto da árvore da vida e, comendo 

dele, viva para sempre» 11 . Desta forma, Deus expulsa Adão e Eva do Éden e 

amaldiçoa por toda a eternidade a serpente como instigadora da insurreição e do mal 

no coração do Homem. 

Nietzsche supunha que a decadência da velha Europa seria fruto da repressão e 

opressão impostas à hierarquia nobiliárquica europeia pela tessitura piedosa e 

tolerante do Cristianismo (Schilling 2001: 31). O pensador alemão, além de desprezar 

o Cristianismo, criticava os valores consagrados pela Revolução Francesa e

reinvidicados pela democracia, abrindo lugar à sublevação da plebe e de um

sindicalismo abominável que comanda a seu bel-prazer as nações outrora fortes; além

disso abominava o Liberalismo, o Socialismo e o Feminismo, repudiando a crescente

ascensão das mulheres (Schilling 2001: 31). Todos estes grupos e/ou ideologias eram

percecionados como manifestações de enfraquecimento, como resenha de uma

vontade maioritária cega de um rebanho de fracos e de covardes (Schilling 2001: 31),

11 Alves, Herculano (Coordenador Geral) (2001), “Génesis 3, 22”, in Bíblia Sagrada: Para o Terceiro Milénio da Encarnação. 
Lisboa/Fátima: Difusa Bíblica Franciscanos Capuchinhos, p. 29. 
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que ele configurava como expressão de um homem banal e inferior – “Üntermensch”. 

Para eliminar este homem inferior, ele proclama a assunção do “Novo Homem”, do 

Übermensch, possuidor de um caráter forte (do génio), determinado e egocêntrico, 

servindo-se dos mais fracos como trampolim para governar de forma implacável e 

tirânica (Schilling 2001: 33); um verdadeiro “animal político” destituído da ética 

cristã. “Nietzsche defendia a elevação moral do indíviduo, que acredita nos seus 

próprios valores, de nobre caráter e aceita a vontade do poder e nunca renuncia do 

poder. Este indivíduo seria, na opinião de Nietzsche, um super-homem capaz de 

mudar o mundo” (Teresinho 2008: 41). 

Para a teorização do Übermensch e de outras conceções filosóficas defendidas 

por Nietzsche foram determinantes a obra On the Origin of Species by Means of 

Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life 

Hereditary (1859), do biólogo e naturalista inglês Charles Darwin, que nos remete 

para a noção que apenas os indíviduos mais bem preparados, dotados das corretas 

ferramentas biológicas, poderiam prevalecer num ambiente desfavorável e assim 

sobreviver, sugerindo, deste modo, que a seleção natural seria uma questão socio-

biológica e não divina 12  e ainda Hereditary Genius (1869), do biólogo britânico 

Francis Galton (1822–1911), primo de Darwin, que emerge com o conceito de 

Eugenismo13 e destaca a premência do controlo da reprodução ao serviço de uma 

representação normativa do Homem moderno e que analisaremos em seguida.  

Darwin analisara a evolução dos seres vivos no planeta. As suas observações 

no decurso das investigações levadas a cabo na ilha de Galápagos, ao largo da costa 

ocidental da América do Sul, alteraram profundamente a cosmovisão vitoriana, 

alterando a nossa relação com o meio ambiente circundante. Segundo o naturalista, o 

desígnio da humanidade não seria predestinado por Deus, mas antes, determinado 

pela selecção natural. As suas teorias foram imortalizadas na obra supra citada. 

Darwin verificou semelhanças entre todos os seres vivos, avançando a hipótese da 

existência de um antepassado comum a todos eles. As diferenças entre as espécies, 

decorreria da própria evolução de cada uma, mediante um processo de selecção 

                                                         
12 Sobre esta conceção social-darwinista ver capítulo 4. 
13 Eugenismo: movimento que preconiza a aplicação de técnicas de seleção artificial, de controlo reprodutivo ou da eliminação 
de determinados grupos humanos, conducentes a melhorar o património genético de um grupo étnico com o objetivo derradeiro 
do seu aperfeiçoamento genético. Em 1883, Galton cunhou o termo “eugenia” oriundo do grego, significando "bom nascimento" 
ou "boa geração". Galton estudou as classes altas do Reino Unido e concluiu que a sua posição social era explicada pela sua 
configuração genética superior. Muitos pesquisadores declaram que existe um severo problema ético na eugenia, como por 
exemplo, o abuso da discriminação, pois ela resulta em uma categorização de quem é apto e quem não é apto para a reprodução. 
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natural. A seleção natural dotaria cada espécie de determinados instrumentos de 

defesa natural, variações genéticas, de modo a sobreviver num meio ambiente hostil. 

As variações que ocorreriam no interior dos indivíduos passariam, de seguida, de 

geração em geração. Este processo estaria na origem da evolução das espécies, 

posteriormente reapelidada de Teoria Evolucionista. Segundo Darwin, unicamente os 

indivíduos mais hábeis e mais bem adaptados ao meio envolvente sobreviveriam, face 

a todos os demais, por estes não possuírem mecanismos aperfeiçoados provistos pela 

seleção natural, sendo por consequência progressivamente eliminados. Assim sendo, 

os mais aptos apresentariam uma maior taxa de reprodução, pois viveriam em 

melhores condições para serem mais bem sucedidos na perpetuação da sua espécie. 

Quer Darwin, quer Galton, destacam um caráter amoral do mundo. A matriz 

socio-darwinista de Darwin e a depuração étnica subentendida por Galton foram 

essenciais para a escrita do manifesto Assim Falou Zaratustra e encontrando, a 

posteriori, eco em vários movimentos sociais e políticos durante o século XX. Muitos 

dos seus ideais foram abusivamente corrompidos e levados à letra com vista a 

legitimar ações menos escrupulosas, como o caso do Partido Nacional-Socialista 

alemão que, servindo-se da enunciação teórica formulada por Nietzsche, preconizou 

as aspirações do novo Homem e da nova Alemanha com a incidência na demanda da 

raça perfeita ariana 14, cujos povos germânicos seriam os mais fieis exemplos. Adolf 

Hitler (1889–1945) e a linha mais dura do aparelho partidário alinharam com esta 

teoria, rapidamente tornada dogma.  

Servindo-se da teoria eugénica, a Alemanha Nazi impede a reprodução de 

pessoas que possuam doenças consideradas hereditárias e igualmente visa eliminar 

portadores de problemas físicos, mentais ou inclusive homossexuais, também eles 

referenciados como severamente enfermos. Todavia, o regime não se fica por aqui, 

uma vez que, ao acalentar o sonho da criação de uma nação ariana, capaz de subjugar 

14 O regime nazi subverteu o termo Eugenismo, servindo de pretexto para levar a cabo um apuramento racial na demanda da 
suposta raça ariana. As concecões de Galton, Darwin e essencialmente Nietzsche foram determinantes para a idealização do 
homem germânico como o "Übermensch", o protótipo humano perfeito. No decorrer do século XIX, vários sociólogos, 
antropólogos e naturalistas alemães, franceses e britânicos reinvidicaram que a suposta raça ariana seria a linhagem mais pura da 
humanidade, somente constituída por indivíduos de pele e olhos claros, altos, fortes e com um nível de inteligência superior, 
representando, deste modo, uma raça superior às demais. Entre os vários científicos e ideólogos que defenderam esta teoria, 
destacou-se o irreverente pensador francês Joseph Arthur de Gobineau (1816–1882). A seu ver, o homem branco era dotado de 
uma superioridade física e intelectual em comparação a todas as demais raças. Todavia, considerava, com algum pendor amargo, 
que a miscigenação seria um processo inevitável e seria responsável pela degenerescência física e intelectual do ser humano. 
Originalmente as populações originárias das estepes da Ásia Central, que no período do Neolítico povoaram grande parte da 
Europa e Ásia, eram designados os povos arianos. Refira-se que o nome ariano provém do sânscrito “arya”, que significa nobre. 
Com a emergência da ideologia nazi que, baseando-se em teorias de índole evolucionista do século XIX e aos estudos de Galton 
e de Gobineau, usou o termo ariano para classificar uma suposta raça comum aos indo-europeus e aos seus descendentes, cujas 
estirpes presentes nos povos germânicos e nórdicos seriam os proto representantes. 
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todas as demais, consideradas inferiores e impuras, giza um plano de extermínio de 

judeus, ciganos, eslavos entre outras minorias étnicas.   

Não obstante, os planos de criar uma raça perfeita não esmoreceram com o fim 

da II Guerra Mundial. Dezenas de médicos e cientistas geneticistas alemães que, em 

segredo, durante a guerra levaram a cabo experiências em laboratório para conseguir 

recriar o sonho de Hitler de criar uma Alemanha pura formada unicamente por 

homens e mulheres caucasianos com capacidades físicas e intelectuais acima da 

média, foram levados para os Estados Unidos da América, onde tiveram oportunidade 

de continuar os seus trabalhos e experiências com o aval do governo norte-americano. 

Os Estados Unidos do pós-guerra torna-se uma superpotência apenas vendo a 

sua hegemonia ameaçada pelo outro grande vencedor da II Guerra Mundial, a União 

Soviética. A corrida ao armamento e o clima de insegurança ameaçaram novamente o 

mundo, envolvendo-o numa espessa camada de terror por quatro décadas (entre as 

décadas de 40 e 80), perspetivando-se uma guerra total sem precedentes, a qualquer 

instante. Este período conhecido por Guerra Fria foi conquanto uma época de grandes 

desenvolvimentos a nível da ciência e da tecnologia. Assim sendo, nascem as 

primeiras crianças in vitro, é descoberta a molécula de ADN15 (que abriu caminho ao 

deslindar da sequência genética humana, no decurso da década de 60, e à 

possibilidade de algumas doenças genéticas serem tratadas com terapêuticas 

personalizadas em função de cada genoma16). Em 2003, o consórcio internacional 

Projeto do Genoma Humano, constituído por organizações nacionais de saúde e 

laboratórios farmacêuticos de várias nações, revelou que tinha concluído o 

mapeamento do genoma humano, uma sequência de entre vinte e trinta mil genes, 

muitos menos do que era expectável. Este marco tem-se revelado fundamental, nos 

nossos dias, para que a biogenética consiga manipular o ADN de modo a transferir, 

remover e inserir genes nas suas determinadas extensões. 

 

* 

A evolução da tecnologia e da inovação vieram apadrinhar o surgimento da 

                                                         
15 O ADN: o ácido desoxirribonucleico é uma complexa mólecula que contém a informação genética, que se transmite entre pais 
para filhos, por isso também é apelidada de molécula de hereditariedade. A mólecula do ADN tem uma estrutura em forma de 
hélice dupla constituída por pares de bases ligadas a uma espinha dorsal feita de fosfato. O ADN é composto por cadeias de 
quatro blocos de construção diferentes apelidados de nucleotídeos, cuja sequência age como um código que insere em cada 
célula as instruções genéticas dentro de cada organismo. A sequência de ADN humano contém cerca de 3 mil milhões de 
nucleotídeos. No interior deste emaranhado filão encontram-se segmentos mais diminutos chamados de genes. 
16 O genoma humano é constituído por toda a informação hereditária codificada no ADN de uma célula, formada por 46 
cromossomas, 22 pares, mais os cromossomas X e Y determinantes para a definição do género. 
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televisão, dos primeiros relógios digitais, dos primeiros computadores modernos, do 

sistema de rede de informação global (a Internet), dos primeiros mecanismos 

artificiais e dos primeiros autómatos controlados à distância, do surgimento da bomba 

de hidrogénio e das primeiras viagens espaciais. A colaboração estreita entre a ciência 

e a técnica delineou avanços do âmbito da medicina e da biogenética, ao permitir as 

primeiras experiências com a clonagem e o desenvolvimento da engenharia genética, 

enquanto a criogenia dava os primeiros passos e surgiam os primeiros casos bem-

sucedidos de transplantes de órgãos.  

É neste contexto de emancipação tecnocientífica e de um auspicioso futuro 

para a história humana, não obstante, por vezes, envolto em nuvens de incertezas, que 

emergem algumas das obras seminais do género da FC, quer no discurso literário, 

quer no discurso cinematográfico. Enquanto género especulativo, a FC vai 

desempenhar uma função de fiscalização das promessas tecnocientíficas. Escritores e 

realizadores assumem-se como os porta-vozes de uma geração que simultaneamente 

receia e ambiciona pelas inovações nos campos da ciência e da tecnologia. As suas 

questões e/ou dúvidas afloram nos documentos literários e fílmicos que em seguida 

analisaremos detalhadamente.  

As obras dissecadas abrirão caminho a algumas questões sobre o perfil ou os 

perfis do novo ou dos novos seres humanos que assomam ao virar da esquina. Terá a 

ética uma palavra a dizer na assunção desta nova identidade humana? Será ético 

substituir a natureza e, num último plano, o papel de Deus na criação e na ordem do 

mundo? Será a engenharia genética o novo deus? Será moralmente admissível 

conceber uma indústria que promova a remoção de partes desgastadas do nosso corpo 

ou, em última instância, substituir o nosso corpo quando se encontra velho por um 

corpo totalmente novo ou melhorar o nosso desempenho físico e/ou mental partindo 

de bases artificiais e não pela intervenção da evolução natural? Quem controlará ou 

dominará este processo? Caso esta indústria seja ativada, tomando por exemplo as 

desigualdades latentes no nosso tempo, não poderá ocorrer um fosso entre os que 

possuem capital para se regenerarem e evoluírem e os que desprovidos de condições 

para o fazerem, serão discriminados e irremediavelmente obrigados a viver segundo 

as condições proporcionadas pela sua condição natural, criando-se um inevitável 

conflito entre as partes? A este propósito George J. Annas refere que: 
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The new ideal human, the genetically engineered “superior” human, will almost 
certainly come to represent “the other”. If history is a guide, either the normal humans 
will view the “better” humans as the other and seek to control or destroy them, or vice-
versa. The better human will become, at least in the absence of a universal concept of 
human dignity, either the oppressor or the oppressed17. 
 

Como pressupomos através das palavras de Annas, a criação de super-

humanos poderá desencadear uma guerra entre os humanos convencionais e as 

aberrações criadas pela manipulação genética, os “Outros”. Poderão estes super-

homens artificiais substistuir e ameaçar a existência do ser humano comum?  

A manipulação genética está na ordem do dia. A engenharia biogenética tem 

vindo a ganhar espaço no campo das ciências. Já somos capazes de copiar a 

informação presente numa célula para outra célula, inclusivamente, a ciência já 

conseguiu clonar alguns animais, como o célebre caso da ovelha Dolly, em 1996. 

Sublinhe-se que o vocábulo clone, provém do grego “klón”, que designa “um 

rebento”. 

Relativamente a este processo, a clonagem consiste na produção de um novo 

organismo, geneticamente idêntico ao original. Existem três tipos de clonagem, a 

saber: a clonagem de ADN ou de genes, a terapêutica ou embrionária e a reprodutora. 

No que ao primeiro tipo diz respeito, é uma técnica utilizada para replicar um 

fragmento de ADN de um organismo e produzir várias cópias do gene para 

investigação meramente científica. Quanto à clonagem terapêutica, ela designa a 

produção artificial de embriões humanos para estudo. O objetivo último deste 

processo prende-se com a colheita de células estaminais 18  para analisar o 

desenvolvimento humano, adequar terapias para determinadas doenças e produzir 

cópias saudáveis de tecidos ou órgãos de uma pessoa doente que necessita de um 

transplante.  

 
Il s’agit de produire en culture, après transfert nucléaire, des lignées de cellules 
embryonnaires immunocompatibles potentiellement utiles pour la recherche 
diagnostique et thérapeutique. Mais leur production, qui implique la création 
d’embryons humains à des seules fins de recherche, ne peut ignorer la délicate et 

                                                         
17 Annas, George J., “The Man on The Moon”, in Susan Schneider (ed) (2009), Science Fiction and Philosophy: from time travel 
to superintelligence. Malden/Oxford: Wiley-Blackwell, p. 236. 
18 As células estaminais são células que possuem duas caraterísticas particulares, por um lado, a capacidade de se autorrenovarem 
indefinidamente, dando origem a células iguais a si mesmas, e de se diferenciarem em vários tipos de células distintas. No 
decorrer do desenvolvimento embrionário, estas células são responsáveis pela formação do novo ser. Estas células podem ser 
classificadas em dois grupos principais: embrionárias e não embrionárias ou adultas. Refira-se que estas útlimas permitem 
manter as funções dos tecidos e dos órgãos onde estão presentes, assim como reparar os tecidos danificados por alguma lesão. 
Estas células estaminais não embrionárias ou adultas podem encontrar-se em tecidos neo-natais, como a placenta, o cordão 
umbilical e inclusive no sangue, albergando o interesse crescente da comunidade médico-científica, dado o seu enorme potencial 
no diagnóstico e tratamento de várias doenças. Nos últimos anos, este tipo de clonagem revelou-se eficaz na luta contra a doença 
de Parkinson em ratos de laboratório. 
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fondamentale question du statut de l’embryon humain, à l’origine de débats qui restent 
toujours très vifs, notamment au sein des instances éthiques19. 

Todavia, esta técnica será eticamente lícita, quando implica que após a 

colheita de células, o embrião em gestação seja descartado e a vida de um novo ser 

seja interrompido, morto para salvar uma outra vida? Quando começará efetivamante 

a vida? Pode-se ser considerado uma pessoa de direito desde o início da sua 

existência, da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, quando um novo ser vivo 

começa a existir? Ou será que apenas gozará do privilégio de ser humano somente 

com a formação dos órgãos e dos membros, após todo o material genético estiver 

devidamente estruturado no seu interior?20  

No que concerne à clonagem reprodutora é um método que visa a criação de 

um recém-nascido com material genético idêntico a um outro ser pré-existente. Este 

processo de duplicação do ADN nuclear de um ser vivo foi utilizado na conceção do 

supracitado caso da ovelha Dolly, em 1996. Este acontecimento surpreendeu não 

somente o mundo leigo, mas igualmente a cética comunidade científica. Cientistas 

escoceses do Roslin Institute, após 276 tentativas fracassadas, conseguiram produzir a 

partir de células da glândula mamária de uma ovelha adulta, a ovelha Dolly. Frise-se 

que esta ovelha sobreviveu pouco menos de sete anos, após ter gerado duas crias, 

sendo sacrificada, em 2003, no decurso de sucessivas complicações pulmonares. A 

morte da famosa ovelha fez subir o tom do debate acerca do suposto envelhecimento 

prematuro de seres clonados, dado que o material genético aplicado na conceção 

destes organismos resulta da colheita de células adultas, ao que parece, estar na 

origem de várias degenerescências ou mutações no seio do material genético, o que 

pode seriamente comprometer a saúde dos futuros clones. George Mann redireciona o 

debate nos seguintes moldes: “the question of whether a cloned being will age at a 

normal rate from the point of its ‘birth’, or whether, genetically speaking, it will be as 

old as the being that provided the original cells” (Mann 2001: 470). 

Seguidamente a Dolly, outros animais foram clonados com sucesso, como foi 

o caso, em 2002, de Copycat, o primeiro gato de estimação clonado a partir de uma

célula somática adulta, as mesmas células, com caráter não reprodutor, responsáveis

pela constituição de tecidos e órgãos de organismos multicelulares. A reprogramação

19 Renard, Jean-Paul “Clone (et Clonage)”, in Pierre Brunel (ed) (1999): Dictionnaire des mythes d’Aujourd’hui. Lonrai: Éditions 
du Rocher, p. 171. 
20  Vide o sítio: http://estudosnacionais.com/ciencia/quando-comeca-a-vida-humana-a-ciencia-responde/, o qual analisa as 
diferentes conceções da ciência sobre o que é a vida e quando se inicia. 
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genética, experimentada com Dolly ou Copycat, tornam evidente que estamos perante 

uma técnica extremamente complexa.  

Em 27 de Dezembro de 2002, a Dra. Brigitte Boissilier, diretora científica de 

uma empresa chamada Clonaid, anunciou o nascimento do primeiro humano clonado. 

A comunidade científica reagiu com estupefação e incredulidade. Muitas foram as 

vozes que se fizeram ouvir e demonstraram a sua repulsa face a esta suposta criação. 

O debate acerca desta tecnologia intensificou-se e subsiste nos nossos dias, enquanto 

ainda aguardamos por evidências deste procedimento e da existência desta menina21. 

 Efetivamente a clonagem tem capacidades para revolucionar a nossa vida, a 

nível da clonagem terapêutica e  a produção de células estaminais para tratar doenças 

e renovar tecidos e órgãos danificados, como anteriormente observámos. Todavia, 

uma questão premente tem sido colocada quer pela comunidade científica, mas 

também pelo resto da humanidade: deveremos perverter o fluxo da natureza e 

substituí-la a ponto de criar vida? Assim sendo, não estaremos a incorrer numa 

imoralidade?  

 

* 

 

1.2 – Cópias de nós mesmos: a identidade do clone em Nunca Me Deixes, O 6º Dia 
e em A Ilha 

 

De acordo com a mitologia grega, Prometeu (o predestinado), descendente da 

antiga raça gigante dos titãs, contra a vontade de Zeus, moldou o primeiro homem à 

imagem dos deuses, aproveitando a semente adormecida da Terra, misturando terra e 

água para fazer barro e, posteriormente, a deusa da sabedoria, Atena, deu-lhe o sopro 

da vida. Compadecido com as dificuldades da humanidade, ofereceu-lhes uma faísca 

de fogo do monte Olimpo, símbolo do espírito criador. Prometeu pretendia que a sua 

criação dominasse a Terra. Zeus detestava a humanidade, por a considerar ávida e 

pretensiosa e irado com a ousadia do seu amigo Prometeu castigou-o pela sua façanha 

rebelde, pedindo ao deus ferreiro Hefesto que o prendesse com correntes de aço no 

cume do monte Cáucaso, onde todos os dias uma águia debicava o seu fígado. Como 

ele era imortal, o seu órgão regenerava-se diariamente e o círculo destrutivo e 

                                                         
21 Retirado de: https://www.nytimes.com/2003/01/01/us/for-clonaid-a-trail-of-unproven-claims.html. Consultado a 10 de abril de 
2018. 
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doloroso reiniciava-se a cada dia. A humanidade, por sua vez, foi arrastada na sua 

desgraça e punida por intermédio de Pandora, a mulher criada por Zeus, a quem 

ofereceu uma pequena caixa onde estavam encerrados todos os males. A curiosidade 

da mulher levou-a a abrir a caixa e a espalhá-los por todo o mundo, dando início à 

penosa jornada da humanidade – a dor e a morte. Pandora representa a artimanha de 

Zeus e a origem da miséria humana. 

Outra versão da criação do ser humano aparece explicitada no livro do 

Génesis, o livro fundador da humanidade, segundo o povo hebraico. Conforme o 

manuscrito, Deus criou o planeta Terra e dotou-o de vida. Ao terceiro dia fundou a 

Terra com plantas e verduras; ao quinto dia estabeleceu as aves do céu e ao sexto dia 

gerou os animais domésticos e concebeu o homem e a mulher.  

Depois Deus disse: «Façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança, para 
que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos 
e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.» Deus criou o ser humano à sua 
imagem, criou-o à imagem de Deus; Ele os criou homem e mulher. Abençoando-os, 
Deus disse-lhes: «Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre os 
peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na 
terra»22. 

O Homem é uma criação superior que subjugará a Terra e todas as suas 

criaturas. Uma cópia perfeita da persona de Deus, tocado com um impulso divino. “O 

Senhor Deus formou o homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro da 

vida, e o homem transformou-se num ser vivo”23. Ao contrário da imagem de pedra 

ou de barro comum na mitologia pagã, como plasmado no mito da criação de 

Prometeu, é o próprio Deus que o concebe, dando-lhe uma forma semelhante a si, 

uma reprodução exata de si mesmo, com uma dimensão quasi-divina. Todavia, como 

vimos com o episódio da árvore do conhecimento, a serpente seduziu o ser humano, 

inserindo nele o desejo de ser igual a Deus e assim tomar o destino nas suas mãos, 

sem a intervenção deste. A serpente diz à mulher: “(...) Deus sabe que, no dia em que 

o [fruto proibido da árvore] comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como

Deus, ficareis a conhecer o bem e o mal24”. À revelação da sua nudez, seguiu-se o

exílio do paraíso e a dispersão da humanidade pela Terra fora. A transgressão de

Adão e Eva é o início do pathos humano. Já o seu filho, Caim é o símbolo da infração

22  Alves, Herculano (Coordenador Geral) (2001), “Génesis 1, 26-28”, in Bíblia Sagrada: Para o Terceiro Milénio da 
Encarnação. Lisboa/Fátima: Difusa Bíblica Franciscanos Capuchinhos, p. 25. 
23 Ibid., p. 26. 
24 Idem, Ibidem. 
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reiterada da humanidade, cada vez mais degenerada em virtude do pecado original de 

seus pais. Não obstante, o Romantismo não somente recupera, como transfigura a 

figura de Caim, juntamente com a de Prometeu, como protótipos da rebeldia contra 

Deus e os identifica com Lúcifer, “o portador da luz” e do conhecimento, figuração da 

própria serpente. Caim rebela-se contra a submissão a Deus e à sua condição mortal, 

ao despertar em si a consciência para a ânsia de imortalidade. A peça Cain (1821), do 

inglês Lord Byron (1788–1824), destaca o filho de Adão e Eva como um herói 

maldito e incompreendido. Byron, apesar de manter a estrutura inicial do livro do 

Génesis, opta, segundo Robert Couffignal, por inverter as qualidades dos dois polos 

contrários:   

 
le positif devient le négatif et vice versa; la vie dans l’Eden apparaît comme un 
malheur, une aliénation, et la vie hors de l’ Eden, quoique destinée à la mort, est 
affirmée comme heureuse: ele permet à l’homme d’exercer sa liberté (...). Le drame 
édénique offrait en effet, cette ambigüité, et la possibilité de considérer l’Opposant 
apparent (le serpente) comme un Auxiliaire, puisqu’il offrait aux humains le SAVOIR 
et le POUVOIR (...)25. 
 

O conhecimento fornecido pela serpente é fonte de libertação. A ciência 

tornou-se a herdeira deste conhecimento do bem e do mal, exercendo quer uma 

influência positiva, quer negativa. É esta a noção que sobressai até aos nossos dias. A 

manipulação genética e a clonagem, em particular, revelam ecos destes mitos da 

criação; mitos estes que se repercutem nas miríades dos desenvolvimentos científicos. 

Os processos de clonagem ou a engenharia genética assumem a possibilidade do 

prolongamento da vida humana ou mesmo da sua criação. Notamos como os avanços 

científicos parecem reavivar e validar as velhas fábulas mitológicas, mas cabe à FC 

catapultá-las para o imaginário coletivo e questionar a pertinência das deambulações e 

ações do espírito científico. 

Será realmente a clonagem o novo elixir da juventude eterna? Constituirá a 

oportunidade de prolongarmos as nossas vidas com saúde e prorrogar os limites 

biológicos com que a natureza nos dotou? Não será essa validade biológica humana, 

uma forma de a natureza nos impedir de quebrar as leis do Cosmo e de Deus?  

 

* 

 

                                                         
25 Couffignal, Robert “Eden”, in Pierre Brunel (ed) (1999): Dictionnaire des mythes d’Aujourd’hui. Lonrai: Éditions du Rocher, 
p. 545. 
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Sendo a clonagem um processo altamente especulativo e alvo de um debate 

acesso desde o final do século anterior (Mann 2001: 469), este facto influenciou 

decisivamente o modo como a FC a percepciona, nem sempre rotulando os “produtos 

clonados” como tal26. Desde o advento da clonagem científica, os autores da FC 

começaram a examinar as implicações do seu uso em moldes mais realistas, morais e 

mesmo psicológicos (Mann 2001: 469). Na verdade, a ciência ensina-nos que um par 

de gémeos idênticos constituem um clone uma vez que partilham a mesma 

configuração genética (Mann 2001: 469).  

Caso nasça um ser humano clonado a partir de outro ser humano, poderá ser 

considerado humano? Possuirá uma alma? Gozará de algum direito? Estas parecem 

ser as premissas iniciais das  três obras que, seguidamente, serão analisadas. 

O prémio Nobel da Literatura de 2017, Kazuo Ishiguro (1954–) teve uma 

incursão pelo género de cariz científico-especulativo com o romance Never Let Me 

Go – Nunca Me Deixes (2005), no qual explora de um modo retórico os contornos 

frágeis da vida de três jovens “especiais”, Kathy, Ruth e Tommy. “Especiais” por 

serem órfãos, logo não possuírem uma família que os proteja, e pelo seu destino estar 

traçado desde o início das suas existências ao servirem de dadores de órgãos. Eles, 

analogamente a tantos outros jovens que vivem em colégios internos na Grã Bretanha, 

são cópias genéticas, sendo relegados a um estatuto de seres humanos de segunda 

classe.  

Como um excelente contador de histórias, Ishiguro relata uma narrativa 

passada numa Grã Bretanha alternativa. A personagem central Kathy H., com trinta e 

um anos, guia-nos através das suas memórias e revisita a sua vivência e as dos seus 

dois amigos íntimos, iniciando a sua jornada pela infância feliz em Hailsham, uma 

instituição especial para alunos, tal qual são conhecidos os clones pelos seus tutores, 

longe do frio mundo exterior. Envoltos numa atmosfera de uma grande dimensão 

emocional e existencial, acompanhamos a vida dos três amigos. Enquanto crianças os 

seus sonhos pueris são imersos no limbo do cinema e da televisão, desejosos por se 

tornarem atores e atrizes nos Estados Unidos. As suas fantasias não diferem das 

outras crianças. A sua crença que Hailsham é um refúgio seguro é reforçada pela 

história de um rapaz que ao tentar fugir da instituição foi “apanhado” pela floresta e 

encontrado alguns dias depois sem mãos e pés. Por vezes, quando a noite chega, a 

26 Vide: The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Clones” [versão revista de Clute & Nicholls 
1993]. Consultado a 3 de abril de 2018. 
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história ressoa nos corações destas crianças, levando-as a temer o mundo que se 

estende além dos muros de Hailsham; receiam ser punidas pela sua desobediência, 

teimosia ou por algum disparate cometido. Com exceção deste episódio, as crianças 

vivem uma infância praticamente idílica. No interior desta instituição de moldes 

elitistas, por um lado, os tutores incentivam-nas a levarem uma vida saudável, por 

exemplo a temerem o tabaco, observado como pecado, e sendo examinadas 

regularmente, por outro lado, estimulam-nas a revelarem o seu lado artístico através 

da pintura ou da poesia, o que as leva a especular sobre o destino das suas peças de 

arte, quando uma senhora, apenas apelidada de Madame, as recolhe para as levar para 

uma suposta galeria de arte a fim de serem expostas. 

 Porém, com o passar dos anos, os alunos vão aprendendo o que lhes está 

reservado; a impossibilidade de terem filhos, a impreteribilidade de se manterem 

saudáveis e conhecerem vagamente alguns contornos sobre o programa de doações, 

uma vez que os seus tutores são muito secretivos em relação aquele, com a exceção 

de uma professora, Miss Lucy, que contra a vontade das suas superiores, um dia lhes 

conta a verdade sobre a sua vida futura. O futuro que lhes está destinado, não poderia 

ser mais triste. Os seus sonhos de adolescência são abruptamente interrompidos e 

substituídos por pesadelos.  

 
As vossas vidas estão traçadas. Tornar-se-ão adultos e depois, antes de envelhecerem, 
antes mesmo de chegarem à meia-idade, terão de começar a doar órgãos vitais. Foi para 
isso que foram criados. Vocês não são iguais aos actores que vêem na televisão, nem 
sequer iguais a mim. Foram trazidos a um mundo com um propósito, o vosso futuro já 
está determinado (...). Em breve deixarão Hailsham e, num dia não muito distante, 
terão de se preparar para as primeiras doações (Ishiguro 2017: 98-99).  
 

No início, Kathy e os seus companheiros não compreendem totalmente este 

cenário de porvir. No entanto, aquelas palavras começam a tomar sentido, quando aos 

dezasseis anos têm de abandonar o colégio interno e passam a viver com outros 

jovens “especiais” mais velhos, os “veteranos”, numa remota localidade da província 

inglesa. O contacto com os mais experientes permite-lhes ter outra perspetiva de 

Hailsham e do mundo. Finalmente, compreendem que o seu destino é exclusivamente 

tornarem-se doadores de órgãos até completarem “o ciclo”, o mesmo é dizer até 

morrerem, em resultado da doação de vários órgãos ou a alguma complicação 

médico-cirurgica. Este afastamento intencional do colégio interno é uma fase 

preparatória para o que os espera, daí a sensivelmente dois anos: um género de 

internato, em vários hospitais, onde serão ajudantes de outros colegas clones que 
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vivem entre hospitais prontos a doarem os seus preciosos órgãos ou em convalescença 

após alguma operação. Kathy mostra-se orgulhosa de ter sido uma boa ajudante 

durante quase doze anos e aguarda o início do seu programa de doações. Ela sente-se 

mais do que preparada para a fase final da sua vida, para o propósito único da sua 

existência.  

Os vínculos de amizade que ligam os três amigos de Hailsham são fortes e 

prolongam-se durante a sua breve existência e, apesar de alguns amuos, demonstram 

capacidade para amar e perdoar. Tal fica patente quando a autoritária Ruth completa o 

seu “ciclo”, Tommy e Kathy acompanham-na, assim como quando o bondoso e 

ingénuo Tommy se prepara para a derradeira doação e Kathy o aconchega.  

Curiosamente, o universo exterior é alvo da curiosidade dos jovens e leva-os a 

questionar a sociedade à sua volta. Porém, os jovens jamais questionam a função para 

a qual foram engendrados e instruídos desde a infância na instituição. A sua 

obediência à causa nunca é posta em causa, como se tivessem sido alvo de uma 

lavagem cerebral desde o berço. Nem quando o programa de clonagem é explicado a 

Tommy e a Kathy por uma das ex-tutoras, Miss Emily, a sua submissão é contestada. 

Ambos sentem que o seu futuro é inevitável e que era algo que estava inscrito nos 

seus corações, desde que tomaram consciência de si mesmos; por isso, não estranham 

o esclarecimento de Miss Emily.

Depois da guerra, no início dos anos 50, quando os grandes avanços da ciência se 
sucederam em catadupa, não houve tempo para assimilar as mudanças para refletir e 
colocar as perguntas que deveriam ter sido colocadas. De repente abria-se perante nós 
uma série de novas possibilidades, uma série de curas para doenças até então 
incuráveis. Foi isto que o mundo viu e desejou. Durante muito tempo as pessoas 
preferiram pensar que esses órgãos surgiam do nada, ou que eram criados numa espécie 
de vácuo. (...). Assim, durante muito tempo, os alunos foram mantidos nas sombras, e 
as pessoas fizeram os possíveis para não pensarem neles. E, quando pensavam, 
tentavam convencer-se a si próprias de que os alunos não eram iguais a elas, de que 
eram infra-humanos, pelo que pouco importava o modo como eram criados (Ishiguro 
2017: 303). 

Os grandes avanços científicos, dos quais o processo de clonagem é um 

exemplo significativo, contribuíram para mitigar as feridas abertas em resultado da II 

Guerra Mundial. Com o fim da guerra, a clonagem tornara-se a pedra basilar de uma 

sociedade necrófaga, inumana e hipócrita. Um mundo que, por um lado, suporta a 

conceção de vida por meios artificiais, contanto, por outro, a rejeita como humana, 

acomodada e anestesiada pela facilidade de criar e matar seres iguais a si, com 

sentimentos e fantasias. Uma sociedade incapaz de encarar estas crianças “especiais” 
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com a humanidade que merecem, antes criadas na ilusão de uma vida quasi-perfeita 

antes de perecerem como animais de gado num matadouro. Precisamente com o 

objetivo de dignificar a sua curta existência, um grupo de educadores e filantropos 

providenciou um ambiente culto, sensível e humano: os colégios internos como 

Hailsham espalhados pela Grã Bretanha. A seu ver, talvez deste modo, pudessem 

consciencializar a opinião pública para a causa dos clones doadores e provar que eram 

humanos. Isso mesmo Miss Lucy explica a Tommy e Kathy: 

 
Em conjunto, formámos um pequeno, mas muito activo, movimento, e insurgimo-nos 
contra o modo como o programa das doações funcionara até então. Mais importante 
ainda, mostrámos ao mundo que, se fossem criados num ambiente humano e culto, os 
alunos poderiam tornar-se tão sensíveis e inteligentes como qualquer outro ser humano. 
Antes disso, todos os clones – ou alunos, como preferíamos chamá-los – existiam 
apenas para suprir a ciência médica (Ishiguro 2017: 301). 
 

Hailsham fazia parte de um movimento empenhado em educar as crianças 

clonadas com mais humanidade. Miss Lucy considera-os humanos, mas como 

depreendemos pelas suas palavras, esta não é a apreciação da maioria. O repúdio da 

opinião pública levara ao encerramento de Hailsham e de outros colégios o que leva 

Miss Lucy e Madame a questionar o que será das novas gerações de alunos. 

Possivelmente serão tratados com mais insensibilidade, exclusivamente como 

“objetos” ou animais, à mercê da ciência sem consciência, desprovida de uma conduta 

ética. Como o matemático e filósofo galês Bertrand Russel (1872–1970) destacou, a 

ciência necessita da coordenação das leis morais para não correr o risco de se tornar 

iníqua27. Noção semelhante é partilhada por Jacob Bronowski (1908–1974) quando 

refere: “a ciência apenas fornece os meios para o bem ou para o mal; a sociedade 

aproveitou-os mal. (...). Precisamos duma ética que seja moral e eficaz”28. 

Alguns dos prejuízos da humanidade, com que hoje nos deparamos, nascem da 

sua ambição de fazer o bem, como por exemplo, a clonagem com fins terapêuticos. A 

ciência vem dotar o Homem de instrumentos nessa luta, sobretudo pela constituição 

da ciência experimental. Tão grande é a sua importância que a sua influência 

perpetua-se, continuando a orientar e reescrever o destino da sociedade 

contemporânea. Estamos perante um modo diferente da ciência agir sobre o mundo, 

não no sentido de o interrogar, de o descodificar, mas especialmente de o transformar. 

É precisamente esta a conceção que Ishiguro parece assumir em Nunca Me Deixes. A 
                                                         
27 Vide: Russell, Bertrand “Science and Ethics”, in Russell Bertrand: Religion and Science (1961). Oxford: Oxford University 
Press. 
28 In: Bronowski, Jacob (1984): Introdução à Atitude Científica. Lisboa: Livros Horizonte, 100.  
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clonagem tornou-se uma técnica fora do controlo da ciência arrematada por poderosos 

lobbies. Clones saudáveis, dádivas saudáveis. Esta bem poderia ser a premissa da 

ciência em Nunca Me Deixes. Se tal acontecer, as experiências são bem sucedidas e 

poderão ser recrutadas pela hipócrita sociedade sedenta de poder prolongar a sua 

existência à custa daqueles. A morte de uns significa a extensão da vida de outros. A 

obra assume uma dimensão de parábola acerca da dualidade 

mortalidade/imortalidade. 

Os clones mantidos numa espécie de cativeiro, tornam-se em meros “objetos”, 

ao servirem apenas para colheita de órgãos “até completarem o ciclo” (Ishiguro 2017: 

324). Deste modo, é-lhes definitivamente retirado qualquer direito à sua humanidade, 

o direito à vida e ao livre-arbítrio, remetidos a “meras sombras em tubos de ensaio”

(Ishiguro 2017: 301). Contra esta lobotomia social, Miss Emily e o grupo de ativistas

insurgem-se. A arte em forma de verso ou plasmada na tela que os alunos foram

encorajados durante a sua infância e juventude a cultivar, desafiados a mostrar o seu

íntimo e o seu lado mais criativo, seria a prova definitiva da sua humanidade, tal

como Miss Emily assegurara aquando da exibição pública dos trabalhos dos seus

pupilos. “Olhem para estes quadros! Quem se atreve a afirmar que estas crianças são

menos do que humanas!” (Ishiguro 2017: 302). Não somente a arte é reveladora do

seu caráter humano, mas mais significativamente da existência de uma alma. “A arte

revela o que somos por dentro. O nosso interior. (...). Ficávamos com os vossos

trabalhos porque estávamos convencidas de que revelariam a vossa alma. Ou mais

precisamente, para provar que vocês tinham alma” (Ishiguro 2017: 300). Contudo, a

manutenção da insondável galeria fora insuficiente para demonstrar a sua

humanidade, não impedindo a sociedade civil de atestar os alunos como meras cópias

“infra-humanas” às quais lhes é sonegado o esplendor de possuírem uma alma.

Segundo Santo Agostinho (354–430), a alma é uma substância incorpórea 

imortal cuja atividade elementar é a animação pela qual vivifica e move o corpo29. A 

incomensurabilidade da alma que, conforme o Génesis, Deus dotou o Homem e pela 

qual o distinguiu dos demais animais, não é palpável, pelo qual é intencionalmente 

suprimida pelo racionalismo científico em Nunca Me Deixes, que a remete para uma 

dimensão insignificante ou desvalorizada como superstição.  

* 

29 Vide: Lobo, António: Dicionário de Filosofia (1989). Lisboa: Plátano Editora, p. 11. 
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O debate em torno da identidade dos clones, da problemática da existência ou 

não de uma alma, a rotulagem de não humanos, quanto muito de infra-humanos já 

fora aprofundado por Roger Spottiswoode (1945–), no documento fílmico The 6th 

Day – O 6º Dia (2000) e reiterada por Michael Bay (1965–), em The Island – A Ilha 

(2005), no mesmo ano da publicação da obra de Ishiguro. Tal qual em Nunca Me 

Deixes, num futuro muito próximo, os clones não passam de meros “produtos” ou 

“instrumentos” ao serviço da ciência. Observamos como a técnica da clonagem evolui 

de tal forma que se torna prática corrente, mas somente ao alcance de uma elite 

abastada. A sociedade deslumbrada perante as possibilidades infindas da clonagem 

vislumbram-na como o elixir da eterna juventude, um marco na história da ciência, 

que proporciona um corte com o passado e gera o advento de uma era de progresso 

humano. 

Em O 6º Dia, a técnica da clonagem terapêutica e reprodutora dos animais de 

estimação é uma realidade visível, ao invés da clonagem humana, considerada ilegal, 

mediante a aprovação da Lei do 6º dia. Esta lei fundamenta-se no livro do Génesis e 

na crença que apenas Deus detém o direito de criar e extinguir a vida humana. O 6º 

dia refere-se ao dia em que o ser humano foi criado por Deus, como anteriormente 

fizemos alusão. A clonagem animal é apresentada como a solução para a fome 

mundial, após ter permitido a repovoação dos oceanos por espécies marinhas 

clonadas. Uma das empresas-bandeira é a empresa RePet. Esta propõe-se clonar os 

animais domésticos recém-falecidos, garantindo que estes nem notarão ser diferentes, 

uma vez que, através do método que intitula de “sincrogravação” cerebral, todas as 

suas recordações e instintos são transplantados através do nervo ótico para o animal 

clonado até um limite de 12 horas após a morte do animal original. Quando o animal 

de estimação da pequena filha da personagem principal, Adam Gibson (Arnold 

Schwarzenegger), morre, este é colocado perante um dilema, uma vez que na sua 

opinião a morte “é o processo natural da vida” e a clonagem assemelha-se a uma 

“aberração da natureza”. Adam questiona um funcionário da empresa: “imagine que 

os clones não têm alma e são perigosos?” O outro refuta, afirmando que é uma 

tecnologia que evoluiu muito, sendo indolor e os clones não saberão que foram 

clonados. O mesmo sucede com Adam. Ele é clonado, sem notar, através de um 

simples teste de ADN. Todas as suas memórias e instintos são replicados para uma 

cópia fiel de si mesmo. Quando regressa a casa, depois do trabalho, depara-se com um 

duplo convivendo com a sua família. Antes de conseguir descortinar o que sucede, é 
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atacado por um grupo que o quer eliminar. Adam a muito custo consegue escapar e 

descobre a verdade acerca da conspiração que está montada em volta do 

multimilionário Michael Drucker (Tony Goldwyn) e do cientista Griffin Weir 30 

(Robert Duvall), criadores de uma rede de clonagem humana. Adam acaba por 

descobrir que também ele não passa de um clone, clonado acidentalmente. Adam 

percebe que Drucker detém a RePet além do Centro de Transplante Weir. O 

laboratório de Weir secretamente clona humanos usando “amorfos”, fetos gigantes, os 

quais são injetados com o património genético, material celular ou esquelético e 

consciência graças à técnica da “sincogravação”. Deste modo, Drucker é 

periodicamente “ressuscitado” por Weir. Michael Drucker é o cérebro da operação: é 

ele que injeta o dinheiro suficiente para manter a tecnologia a funcionar e deste modo 

se manter no topo deste mundo ultra-tecnológico, estendendo o seu domínio e 

influência sobre o mundo político e civil.  

 A existência do clone Adam Gibson representa um perigo para a organização 

ao revelar a violação da Lei do 6º dia e o plano maquiavélico de Drucker. Este cenário 

é corroborado pelo Dr. Weir. “Há dois Adam Gibsons. É a prova de que os humanos 

estão a ser clonados, o que o torna muito perigoso para o Drucker. (...). Um clone não 

tem direitos. Um clone não pode ter nada. O Drucker perderia tudo... porque ele ... 

estava legalmente morto.” A pretensão de Drucker é legalizar a clonagem de humanos 

e manter o seu estatuto e regalias, caso contrário, sendo a verdade divulgada, perderia 

tudo. Drucker está persuadido de ter encontrado o elixir da eterna juventude. Numa 

eloquente declaração, perante o clone Adam, Drucker faz a apologia das 

potencialidades da clonagem e da mais-valia da ciência no propósito salvífico para a 

humanidade. O magnata assevera que “podemos finalmente vencer a morte” e que 

devem aproveitar “a oportunidade de ser eternos, de não envelhecerem”, de se 

tornarem “perfeitos em todos os sentidos.” Adam, não obstante a sua natureza, 

continua a rejeitar a ideia da criação artificial de vida e questiona-o sobre quem 

decidirá que viverá ou morrerá neste novo mundo proposto por si. Este não tem 

qualquer pejo em assumir-se como o arauto da humanidade, ao ambicionar substituir 

Deus com a ajuda da ciência, neste novo mundo. “Se acredita que Deus criou o 

homem à Sua imagem, acredita que lhe deu poder de entender a evolução, de explorar 

30 O nome do cientista que lidera o programa de clonagem humana, Dr Griffin Weir, não é casual, uma vez que é inspirada na 
personagem principal gizada por H. G. Wells (O Homem Invisível) o jovem inteligente e ambicioso cientista Griffin, que se torna 
invisível no decurso das suas investigações sobre mecanismos óticos. Incapaz de reverter o processo, torna-se um homem 
amargurado, violento e louco,  não vislumbrando qualquer expressão de humanidade. A análise desta obra de Wells será efetuada 
no decorrer deste capítulo. 
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a ciência, de manipular o código genético. De fazer exactamente o que eu faço. 

Assumo o comando onde Deus parou.” Este discurso é paradigmático da ambição 

prometeica do multimilionário de corromper os desígnios da natureza humana e 

equivaler-se a Deus. Esta assunção relembra-nos o receio da ciência sem ética, da 

ciência sem controlo, sem barreiras.  

Este clímax encontra paralelo em A Ilha, com a exposição efetuada pelo Dr. 

Bernard Merrick (Sean Bean), fundador e criador da Merrick Biotech, uma mega-

corporação que secretamente cultiva clones de milionários dos quais retira os seus 

órgãos em causa de necessidade (à semelhança dos dadores narrados por Ishiguro), 

sendo, em seguida, mortos. Não obstante, a clonagem reprodutora de humanos ser 

igualmente proibida, ao contrário do universo ficcional de Ishiguro, Merrick é um 

cientista ambicioso, que não olha a meios para alcançar os seus objetivos pouco 

éticos, evidenciando um complexo de deus, fazendo da ciência sua aliada e aspirando 

a ascender ao olimpo dos deuses, com o poder de criar e matar. 

  
Eu descobri o Santo Graal da ciência (...). Eu dou vida. Os agnados... são meras 
ferramentas, instrumentos. Eles não têm alma. Aqui, as possibilidades são ilimitadas. 
Daqui a dois anos, serei capaz de curar a leucemia em crianças. Quantas pessoas na 
Terra podem dizer isso (...)? 
 

O Dr. Merrick apelida o milagre provisto pela ciência de Santo Graal, a 

resposta a todos os infortúnios da humanidade, dos quais a morte se destaca como o 

derradeiro desafio a vencer. A clonagem permite que a morte de uns seja o 

prolongamento da vida de outros. A morte é o negócio necrófago dos dois. Ambos 

jogam com o destino, não só de algumas dezenas de pessoas, mas de toda a 

humanidade, não tendo pudor em reescrever a história do homem, ao manipularem o 

seu património biogenético. Por muito apetecível que seja a imortalidade, e Drucker 

ou o Dr. Merrick vocalizem este desejo imemorial da humanidade, não estarão a 

incorrer na transgressão original? Ambos revelam devaneios megalómanos, 

deslumbrados perante a oportunidade de assumirem o papel do novo deus nesta era 

tecnocientífica. 
 
Le clonage semble immédiatement réveiller des désirs de perfection divine: 
immortalité, omnipotence et même omniprésence. Comme tous les rêves de puissance 
infinie, il entraîne sa propre démeseure. Si la justice veut légiférer sur le clonage avant 
d’en connaître les applications futures, c’est sans doute qu’elle pressent des pires 
débordements. L’homme créé à l’image d’un autre n’est plus tout à fait une personne, 
au sens où il n’est plus unique; l’homme manipulé est déjà un produit. (...). Si le 
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clonage porteur de promesses pour la science, il suscite dans l’opinion de bien sombres 
fantasmes31. 

O que será da humanidade caso a clonagem humana avance? Poderemos 

continuar a apelidar-nos de humanos? Continuaremos a possuir o sopro divino de uma 

alma? 

Sean Redmond afirma que documentos fílmicos como O 6º Dia ou A Ilha 

destacam a viabilidade da indústria cinematográfica atual com a segurança e 

viabilidade do corpo humano e dos diferentes perigos que o ameaçam, nomeadamente 

os relacionados com a clonagem e a engenharia genética. “In The 6th Day 

(Spottiswoode 2000), (…) and The Island (Bay 2005), cloning and genetic 

engineering results in corporeal inequalities, the blurring of the human/machine 

dichotomy, and a trade in human bodies”32. 

* 

Notamos como o clone Adam Gibson se debate com a sua própria identidade. 

Sente um vazio existencial. Apesar de possuir uma consciência e memórias humanas, 

estas não lhe pertencem. Em pouco tempo, o clone sente que a sua vida deu uma volta 

de 180.º e vê-se na obrigação moral de ajudar o seu original para salvar a família 

deste, que não pode ser considerada a sua, pois ele não é o autêntico Adam Gibson, 

embora seja uma cópia biogenética exata dele. O clone poderia substituir aquele, 

tendo a oportunidade de desfazer-se dele, mas recusa-se a fazer-se passar por ele. 

Face a face com o verdadeiro Adam Gibson questiona-o. “Serei realmente humano? 

Terei uma alma?” Ao que este responde: “o teu ADN é humano, sem defeitos.” 

Garantindo-lhe seguidamente que caso não fosse humano, não arriscaria a sua vida 

para salvar “a família”. Estamos perante um novo critério que atesta a humanidade de 

alguém – a capacidade de amar. Ao dar primazia à vida dos seus entes queridos em 

detrimento da sua, revela uma qualidade humana inata, fazendo dele um ser humano 

por inteiro, tendo a chance de poder viver uma extensão da vida de Adam Gibson, na 

Patagónia, Argentina, fixando-se como um novo Adão (Adam) à procura de um novo 

refúgio para viver. 

31 Letourneux, Matthieu “Clone (et Clonage)”, in Pierre Brunel (ed) (1999): Dictionnaire des mythes d’Aujourd’hui. Lonrai: 
Éditions du Rocher, p. 178-179. 
32 Redmond, Sean “Fim Since 1980”, in: Bould, Mark et al. (ed): (2009). The Routledge Companion to Science Fiction. 
Routledge: London and New York, 140.
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* 
 

O 6º Dia tem o condão de propor a questão se um clone não passará de um 

substituto ou um duplo do seu modelo original? Se a cópia poderá viver a vida do seu 

modelo original? Em A Ilha, Bay aprofunda estas questões, além de estimular o 

debate sobre a suposta identidade de um clone. A substituição faria deles humanos de 

pleno direito?  

A Ilha tem como cenário 2019, onde num bunker profundo, dezenas de clones 

vivem prisioneiros pensando que são afortunados sobreviventes de uma catástrofe que 

contaminou o resto do planeta. Vestindo fatos de treino branco, ocupando diversas 

funções rotineiras e cumprindo rigorosos exames médicos todos os dias, anseiam por 

ganhar a lotaria que os fará viajar até ao local mais desejado do planeta, uma ilha 

paradisíaca, tida como o derradeiro lugar incólume à superfície do planeta. 

 Porém, Lincoln 6 Eco (Ewan McGregor) revela um espírito muito inquisitivo, 

e começa a notar algumas incongruências neste mundo, especialmente quando 

descobre um besouro vindo da superfície, supostamente estéril. Lincoln pressente que 

“haja algo errado.” Intrigado, segue o voo do inseto entre o emaranhado labiríntico de 

corredores do complexo. No seu percurso depara-se com um embuste de proporções 

gigantescas. As pessoas que ganham a lotaria não viajam para a ilha, mas sim para 

uma marquesa onde lhe removem os órgãos vitais ou no caso de algumas mulheres, 

que se encontram grávidas, os seus bebés lhes são retirados e, a posteriori, mortas. 

Perturbado com esta visão, Lincoln resgata a sua amiga Jordan 2 Delta (Scarlett 

Johansson) que ganhara a lotaria. Na sua fuga, ambos descobrem uma sala onde os 

novos clones são mantidos num estado hipnótico, enquanto várias mensagens são-lhes 

transmitidas para os seus córtices cerebrais, condicionando-os a pensar que todos eles 

são especiais por serem sobreviventes de um mundo em colapso. Finalmente, 

conseguem chegar à superfície e descobrem um mundo que não está contaminado, 

onde encontram James McCord (Steve Buscemi), um dos engenheiros do complexo 

que lhes desvenda o seu terrível desígnio. “Vocês são humanos, mas não são reais, 

vocês são clones. São cópias de pessoas que existem” – os sponsors. Os clones são 

cultivados num ambiente assético e isolado do mundo exterior. O seu destino é 

fornecerem “peças sobressalentes” dispensáveis como o coração, o fígado, ou os 

pulmões (sem o risco de rejeição, dada a correspondência genética) para os 

milionários, os sponsors, que veem os clones como o derradeiro seguro de vida. Pois, 
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como McCord garante “todos querem viver para sempre” e a clonagem afigura ser a 

solução milagrosa para tal objetivo, “o Santo Graal” nas palavras do Dr. Merrick. 

Todavia, os milionários clonados desconhecem a realidade. O Dr. Merrick faz-

lhes crer que a clonagem terapêutica poderá fornecer novos órgãos, sem a necessidade 

de matar os clones, ou “agnados”, equivalentes aos “amorfos” de O 6º Dia. Merrick 

garante-lhes que estes são “mantidos num estado vegetativo”, sem consciência. 

“Nunca pensam ... ou sofrem ou sentem dor, alegria, amor, ódio. É um produto (...), 

não um ser humano.” Pois se a realidade fosse desvelada, e surgissem no seio da 

sociedade os clones vivos e detentores de uma consciência, a narrativa teria outros 

contornos e talvez tivessem de ser denominados de  humanos. 

A presença de consciência é um outro atributo associado ao ser humano e 

desta faceta Merrick está bem ciente, quando afirma que “(...) após vários anos de 

ensaios e erros, descobrimos que sem consciência, sem experiência humana, 

emoção... sem vida... os órgãos não funcionavam bem.” Merrick acredita que 

consegue manipular a sua consciência e emoções através de um rígido programa de 

condicionamento psíquico (como implantar-lhes recordações coletivas falsas), que 

começa após 12 meses de evolução, quando o agnado toma a forma física e a idade 

biológica do seu modelo original. Como “crianças, educadas ao nível dos 15 anos” 

são facilmente controláveis e ludibriadas. Todavia, ignora que os clones ao serem 

dotados de consciência e de emoções humanas desenvolvem a curiosidade 

tipicamente humana, tal qual Lincoln, o que no entender do cientista mina 

severamente o programa de clonagem. A sua criação ultrapassara as suas expetativas. 

A humanidade dos clones é algo inconcebível aos seus olhos. Inusitadamente, 

Merrick parece estar a vivíficá-los com uma alma, de modo a funcionarem na 

perfeição para o seu objetivo de doarem e morrerem.  

O cientista sente necessidade de destruir todos os “produtos defeituosos” e 

começar o processo do início. Quanto à fuga de Lincoln e Jordan supõe a efetivação 

do seu receio. Uma brecha grave na segurança máxima do seu universo perfeito. Dois 

clones que em nada se distinguem dos seus sponsors. Precisamente os dois clones 

decidem procurar os seus modelos originais. Já no exterior, o mundo que se lhes 

revela assemelha-se ao mundo fora do Éden, numa perspetiva byroniana, a libertação 

do jugo do criador e do seu destino traçado. Após uma dura perseguição, movida por 

um grupo de mercenários contratados pelo Dr. Merrick, Lincoln encontra o seu 

sponsor, em Los Angeles, um célebre arquiteto, Tom Lincoln, a quem pede auxílio. 
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Para surpresa de ambos, o clone tem implantadas memórias que pertencem ao outro, 

nomeadamente do iate que aquele desenhou e designou de “Renovatio” 

(“renascimento”). Lincoln explica-lhe que um sonho, no qual navega no iate rumo a 

uma deslumbrante ilha, se tornara rotineiro. Amedrontado com a possibilidade que o 

clone assuma a sua vida, o sponsor encarrega-se de o entregar aos mercenários a 

soldo do Dr. Merrick, mas no processo é acidentalmente morto, dando oportunidade 

aos dois clones para se apoderarem da identidade daquele e destruírem o complexo 

concebido por Merrick. Num embate definitivo, o criador e a sua criação encontram-

se. A ira do cientista é evidente quando lhe assevera que ele tem o total poder sobre o 

outro. “Eu trouxe-te a este mundo. E posso tirar-te dele.” No entanto, é traído pela sua 

arrogância e morto pela sua criação. Seguidamente, Lincoln reencontra Jordan e 

ambos libertam os seus companheiros clones que, uma vez no exterior do bunker, 

como crianças ingénuas e atónitas admiram o sol e a superfície da Terra, numa clara 

alusão à “Alegoria da Caverna” do filósofo Platão (427 a.C.–347 a.C.)33. O paraíso é 

efetivamente fora das paredes do complexo, mas não na ilha, mas no mundo 

descontaminado sobre o qual podem agora vaguear, como ocorrera outrora com a 

descendência de Adão e Eva.  

No último plano-sequência do documento fílmico o par romântico Lincoln e 

Jordan aproximam-se da bela ilha no ultramoderno iate que Tom tinha especialmente 

concebido para ele. O sonho de Lincoln torna-se realidade, como se ele fosse 

realmente uma criatura eleita e o seu verdadeiro destino se concretizasse, não o de 

doar e morrer, mas antes de achar o rumo da ilha, o Éden reencontrado. A sua vida de 

liberdade, fora do bunker, supõe um verdadeiro “renascimento”. 

 

* 

 

1.3 – A expressão de Deus em Brave New World 
 

Lembremo-nos que a clonagem reprodutora, desde há décadas, emergiu como 

um sonho quimérico da FC como nos explica John Clute e Peter Nicholls34. Entre 

anseios de criação de exércitos de super-homens ou para trazer da morte algum ente 

                                                         
33 A “Alegoria da Caverna” será examinada no capítulo 2. 
34 Vide: The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Clones” [versão revista de Clute & Nicholls 
1993]. Consultado a 3 de abril de 2018. 
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querido35 a FC pressentiu as potencialidades deste “mágico” processo. Por enquanto, 

sem provas relevantes, a clonagem reprodutora de humanos assemelha-se estar 

unicamente ao alcance da FC, dadas as dificuldades técnicas e éticas que tal 

procedimento acarreta, sem mencionar os perigos associadas, quer à mãe, quer ao 

bebé. Talvez, neste momento, ainda não seja viável, mas num futuro a médio ou a 

longo prazo poderá deixar de o ser, tal como outrora a fertilização in vitro 

assemelhava ser impossível. 

Em 1923, John Burdon Sanderson (J.B.S.) Haldane (1892–1964), geneticista e 

biólogo evolucionista britânico, publicou um manifesto-ensaio Daedalus; or, Science 

and the future; a paper read to the Heretics em louvor da biotecnologia que se 

tornaria um clássico e abriria um apaixonado debate sobre as imensas possibilidades 

da evolução humana. Segundo Clute e Nicholls, este autor teve o condão de 

questionar a sociedade científica, se não estaria na hora do Homem tomar a seu cargo 

a sua própria evolução física, sendo precursor de um novo trilho tecnocientífico que 

hoje conhecemos por engenharia genética. Contudo, este novo trajeto não seria 

explorado até muito tempo depois. 36  As “profecias” de Haldane não ficaram no 

esquecimento e foram satiricamente retratadas pelo seu amigo Aldous Huxley, em 

Brave New World37. Huxley coloca-nos perante a questão: estará a nossa sociedade 

preparada e disposta a recorrer a técnicas de reprodução artificial, como no caso da 

clonagem, de forma a ultrapassar as barreiras da evolução humana? Os progressos 

registados na área da genética, nomeadamente da manipulação genética auguram a 

possibilidade de conceber “filhos por encomenda”, escolhendo os atributos 

psicobiológicos que querem ser ressaltados em detrimento de outros. Esta parece ser a 

premissa da obra literária Brave Bew World38 e que evoca o manifesto de Haldane.  

Estará o homem a substituir a função de Deus criador, tal qual o trágico herói 

da mitologia grega, Dédalo, o famoso mecano, arquiteto, engenheiro e escultor, 

descendente da casa real ateniense? A alusão ao nome daquela figura, presente no 

título do ensaio de Haldane, não parece ter sido de todo em vão, uma vez que 

encontramos no seu conteúdo correspondências e um forte apreço à imagem de 

Dédalo, assim como um ateísmo convicto. Efetivamente, a controversa personagem 

mitológica é utilizada como símbolo do espírito revolucionário científico, 

35 http://www.cienciaviva.pt/projectos/genoma2003/feira1.asp. Consultado a 3 de abril de 2018. 
36  Vide: de The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Biology” [versão revista de Clute & 
Nicholls 1993]. Consultado a 3 de abril de 2018. 
37 Idem, Ibidem. 
38 Esta obra literária será novamente fruto de análise no capítulo 4.

http://www.cienciaviva.pt/projectos/genoma2003/feira1.asp
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nomeadamente da recente biologia genética e personifica o progresso tecnológico que 

permite dominar o mundo. Dédalo revela ser um técnico exemplar, capaz de dar 

resposta a qualquer desafio proposto por aqueles que reclamam a sua arte, tal como 

quando constrói uma vaca oca de madeira a pedido de Pasífae, a rainha de Creta, para 

esta satisfazer a sua paixão libidinosa com um touro branco oferecido por Posídon ao 

rei Minos. Da relação nasce o Minotauro, porventura a primeira criatura xenogénica, 

ou seja não natural, produzida por um corpo estranho. A criatura resulta ser um 

monstro sedento de carne humana, sendo alimentado todos os dias pelo sacríficio de 

um jovem ser humano.  

Assim sendo, Lars Schmeink resume o comportamento de Dédalo perante esta 

narrativa da seguinte forma: 

 
Unwittingly, Daedalus had punished humanity for his unnatural creation by not 
considering the long-term effects of what he had invented. His tale, as utopian in vision 
as it might be, rather shows a dystopian stance towards social and technological 
progress – it is a cautionary tale (Schmeink 2016: 2-3). 

  

Haldane, no rescaldo da I Guerra Mundial, na qual participou, reflete e 

especula sobre o progresso da ciência e da tecnologia ao longo do século XX, e se 

tenderá a destruir a humanidade ou, pelo contrário, de a poder ajudar a aperfeiçoar, 

optando por esta última posição, ao manter uma atitude otimista face aos avanços 

científicos e tecnológicos. Ele estava persuadido que a humanidade deveria recorrer à 

ciência e à tecnologia para melhorar todos os aspetos da vida humana, mas sempre 

respaldada com uma base ética. Lembra que à semelhança dos grandes avanços no 

campo da biologia, no passado, foram invariavelmente observados, no início, com 

estupefação e mesmo rejeitados, retratados como demoníacos, ao serem comparados a 

violações da ordem do mundo natural, e, a posteriori, foram gradualmente aceites, 

passaram no “crivo da censura” a ponto de serem integradas no nosso quotidiano39. 

De modo a que estes avanços possam ter lugar, Haldane alega que o Homem 

deve libertar-se dos grilhões da religião para aceitar os usufrutos do progresso técnico 

e científico. 

 
There is no great invention, from fire to flying, which has not been hailed as an insult 
to some god. But if every physical and chemical invention is a blasphemy, every 
biological invention is a perversion. There is hardly one which, on first being brought 

                                                         
39 Stableford, Brian “Science Ficiton and Ecology”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science Fiction, Malden, 
Oxford: Blackwell Publishing, p. 134. 
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to the notice of an observer from any nation which had not previously heard of their 
existence, would not appear to him as indecente and unnatural40. 

O ensaio do biólogo britânico foi essencial no assentamento do desígnio da 

ciência e da tecnologia como garantes da melhoria das caraterísticas físicas e mentais 

da humanidade. Esta visão encontraria eco no décadas mais tarde no trans-

humanismo41, ao decalcar a urgência do ser humano em tomar conta do seu próprio 

destino. Outra das previsões referidas por Haldane estava relacionada com o recurso 

da fertilização in vitro, chegando a cunhar o termo “ectogenesis”, em português 

“ectogénese”, ou gestação extra-uterina, ou seja, a gestação de um organismo, 

nomeadamente de um embrião fora do útero materno, num ambiente artificial.  

Haldane suggested that people who advocate “ectogenesis” or extra-uterine gestation 
and the project of genetic enhancement would eventually meet the same revulsion, but 
that, 150 years hence, most babies will be “conceived” by ectogenesis. This is actually 
a reasonable prediction in light of the increasing use of assisted reproductive 
technologies to conceive children, and the debate over pre-natal and pre-implantation 
diagnostics of genetic disorders42. 

Nas previsões de Haldane, a primeira criança fruto desta tecnologia nasceria 

em 1951, advertindo que a generalização deste método poderia traduzir-se na origem 

de uma sociedade sem amor, uma das consequências nefastas que a ciência e a técnica 

poderiam incorrer sem a anuência da ética. Esta visão foi determinante para Huxley 

conceber, em Brave New World, uma sociedade aparentemente perfeita e 

indissociável do arauto progresso tecnocientífico, na qual a engenharia genética, a 

reprodução controlada e determinista, ou a neurotecnologia se tornam pilares 

essenciais. Huxley sentia-se enojado perante a eventualidade da ciência e da 

tecnologia serem manietadas por um estado mundial centralista e totalitário apelidado 

de World Sate. Este clima de perfeição que emerge após uma guerra dolorosa, que 

durara nove anos e despoletara uma épica crise mundial, constrói-se em redor dos 

derradeiros progressos ultra-tecnológicos e dos avanços da ciência. O poder é mantido 

através da intervenção da tecnologia sempre omnipresente desde a fertilização 

40 Haldane, John Burdon Sanderson “Daedalus or science and the Future”, in krishna R. Dronamraju (ed) (1995): Haldane’s 
Daedalus Revisited. Oxford: Oxford University Press, p. 36. 
41 O termo “Transhumanism” foi forjado pelo biólogo e escritor inglês Julian Huxley (1887–1957), irmão de Aldous Huxley e 
amigo de Haldane. Trans-humanismo é um movimento intelectual que parte da conceção de que a espécie humana deve superar 
os supostos limites impostos pela natureza, tomando as rédeas do seu desenvolvimento, contando, para tal, com o contributo 
decisivo das potencialidades tecnológicas e científicas do mundo contemporâneo. Os avanços ao nível da biologia, da neurologia 
ou da técnica permitirão ao ser humano alcançar um novo patamar no seu historial evolutivo e ampliarão notavelemente as suas 
capacidades cognitivas, psicológicas e físicas. O movimento trans-humanista pretende que este desenvolvimento humano seja 
acompanhado por um estado de felicidade geral da humanidade. A teorização do super-homem de Nietzsche foi um fator 
decisivo para a concetualização desta teoria. 
42  Retirado de “Back to the future”, in: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3327541/, por James J. Hughes. 
Consultado a 14 de abril de 2018.
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artificial até à morte de cada indivíduo. O lema deste estado, “Community, Identity, 

Stability” reflete uma sociedade estável, sem crime, sem guerra, pobreza, sem velhice, 

dor ou infelicidade. À semelhança de Dédalo, a ciência e a tecnologia, em Brave New 

World, colocam o seu saber e as suas ferramentas ao serviço de uma ideologia, sem 

manifestar preocupações éticas ou de consciência com o seu conteúdo, evidenciando, 

per se o seu caráter perigoso, porventura reforçado caso sejam tomadas de forma leve 

e/ou inconsciente.  

O documento literário situa-se no ano 632 (A. F. 632, na versão inglesa), o 

mesmo é dizer, 632 anos após Henry Ford (1863–1947), empresário e industrial 

americano, ter introduzido o Modelo-T, o primeiro automóvel a ser montado a partir 

dos princípios de produção em massa. É precisamente a linha de montagem 

padronizada de Ford que assoma como ponto de partida para nos imergirmos no 

universo romanesco de Huxley e nos revela um corte espácio-temporal com a 

realidade histórica autoral. Os dois biliões de cidadãos do “estado uno” deixam de ser 

concebidos de modo natural, ao passarem a ser “produzidos” mediante um intrincado 

procedimento de manipulação genética. O Centro de Incubação e Condicionamento 

de Londres é dirigido por Thomas Tomakin, o qual é secundado por Henry Foster. 

Tendo como pretexto fazerem uma visita guiada às instalações a um grupo de miúdos, 

eles tornam-se rapidamente os nossos cicerones, enquanto leitores. Tomakin propõe-

se explicar sumariamente o complexo e essencial labor que ali se opera, “the modern 

fertilizing process” (Huxley 2005: 17). Contudo, a sua breve explicação rapidamente 

se estende num prolixo panegírico das evoluções tecnocientíficas almejadas e que 

fazem o Diretor orgulhar-se de poder contribuir para esta panaceia, desde a clonagem 

humana, a maturação embrionária ou o condicionamento pré e pós-natal. David Seed 

acrescenta que o objetivo final desta visita guiada é inculcar nos alunos admiração 

pelo sistema alcançado43. Aprendemos que a mulher, à semelhança de outras culturas 

ditas “menos evoluídas” ou “primitivas”, é meramente um objeto detentor de capital 

reprodutor, sendo-lhe negados os seus direitos. Tal como Foster explica, à nascença, 

70% dos indivíduos do sexo feminino são esterilizados, conhecidos como “free-

martins” (Huxley 2005: 23), de forma a prevenir gravidezes indesejadas, sendo-lhes 

administradas hormonas sexuais masculinas. Este detalhe, leva Foster a anotar 

                                                         
43 Seed, David “Aldous Huxley: Brave New World”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science Fiction, Malden, 
Oxford: Blackwell Publishing, p. 481. 
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ironicamente: “they do have the slightest tendency to grow beards, but sterile (...), out 

of the realm of mere slavish imitation of nature into the much more interesting world 

of human invention” (Huxley 2005: 23). Esta vertente exemplifica o caráter de 

subversão das leis da natureza que esta sociedade promove através da 

instrumentalização da ciência e da tecnologia. Ambas saem vitoriosas nesta batalha 

contra o reino da natureza. Como Foster argumenta (e contando com a anuência de 

Tomakin), “in the vast majority of cases, fertility is merely a nuisance” (Huxley 2005: 

23). Esta proposição baseia-se, em seu entender, que um único ovário fértil, num 

universo de 12.000, assemelha ser mais do que suficiente para os propósitos sociais na 

manutenção das necessidades demográficas do estado. Este raciocínio pretende 

explicar o porque de reduzir a mulher a uma mera “máquina”, não contando em 

lugares-chave na hierarquia desta sociedade, uma vez que parece ser uma ameaça ao 

equilíbrio da nação, dado que o nascimento de um filho sexualmente concebido pode 

ser um perigoso instrumento de subversão, como mais adiante veremos. Aprendemos 

que são extraídos os ovários às mulheres e posteriormente são produzidos os óvulos 

que serão fertilizados em receptáculos especiais e incubados em sofisticadas cápsulas. 

O Centro de Incubação e Condicionamento designa os fetos divindindo-os em cinco 

castas biologicamente pré-condicionadas: os Alfas, os Betas, os Gamas, os Deltas e os 

Épsilons;  “with ‘alphas’ at the apex of society occupying professional jobs; betas 

occupying middle-ranking positions; and the inferior gammas, deltas and epsilons 

allotted menial work” (Roberts 2005: 160).  

Após a fertilização, os embriões das castas superiores, ainda no interior das 

suas cápsulas, são transportados por técnicos especializados, durante 267 dias, o 

tempo de gestação de um feto humano, de modo a replicar o movimento no ventre 

uterino e, no último dia, são decantados, ou nados. Enquanto os fetos das castas 

inferiores são retirados das incubadoras, após trinta e seis horas, sendo submetidos a 

um método chamado de “Bokanovsky’s Process”, Tomakin apressa-se a explicitar os 

seus ávidos interlocutores sobre o seu significado. 

One egg, one embryo, one adult – normality. But a bokanovskified egg will bud, will 
proliferate, will divide. From eight to ninety-six buds, and every bud will grow into a 
perfectly formed embryo, and every embryo into a full-sized adult. Making ninety-six 
human beings grow where only one grew before. Progress. Essentially (...), 
bokanovskification consists of a series of arrests of development. We check the normal 
growth and, paradoxically enough, the egg responds by budding (Huxley 2005: 17). 
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Este processo facilita a produção de até noventa e seis embriões idênticos. Este 

método de clonagem permite reproduzir e replicar quase ad aeternum a tão 

ambicionada estabilidade social, uma vez que estes clones estão predestinados a 

desempenhar precisamente as mesmas tarefas rotineiras e serviçais daqueles que eles 

substituem, tal qual ocorre com a troca das peças gastas ou defeituosas numa fábrica. 

Tal o confirma, solenemente, o próprio Diretor. “Bokanovsky’s Process is one of the 

major instruments of social stability!” (Huxley 2005: 18). Neste centro ultra-

tecnológico a idealização de Ford é levada a um extremo, a máxima rentabilização e 

lucro são preconizadas pela formação de indivíduos em número estritamente 

necessário para suprir as necessidades, em contraponto com a aleatoriedade da 

reprodução humana. “The principle of mass production at last applied to biology” 

(Huxley 2005: 19). A produção dos indivíduos das castas inferiores assemelha-se a 

uma linha de montagem de uma enorme fábrica. 

Após o recurso ao método anteriormente explanado, é posto em prática a 

“Podsnap’s Technique”, o qual resulta no crescimento acelerado dos ovos no interior 

de um só ovário. Esta técnica possibilita que centenas de indivíduos possam ser 

produzidos a partir da presença de um único ovo e espermatozoide, no intervalo de 

dois anos. Como Tomakin orgulhosamente comunica à sua plateia: “you get an 

average of nearly eleven thousand brothers and sisters in a hundred and fifty batches 

of identical twins, all within two years of the same age” (Huxley 2005: 19). 

Ao contrário dos fetos Alfas e Betas, que são decantados, ou nados, um a um, 

sem a intervenção artificial, evidenciando alguma individualidade, o mesmo não é 

tolerado aos demais. O processo de fecundação e decantação é inversamente 100% 

mecanizado e estandardizado, “nascendo” em grupos de várias dezenas ou centenas 

todos idênticos – clones de um mesmo modelo que há muito se perdeu nos anais desta 

sociedade desumana. A conceção de um clone prevista por Huxley, mediante a 

afixação de um mesmo perfil, idêntico a todos os indíviduos, formatado e 

manipulável afigura ser o desiderato de um qualquer regime totalitário, como por 

exemplo de cariz nazi ou estalinista.44 “Le clone devient alors un être sans vie, un 

produit formaté. Créature aux ordres de celui qui l’a fabriqué, il se réduit à un robot 

destiné à accomplir les tâches qu’on lui a affectées”45. 

                                                         
44 Letourneux, Matthieu “Clone (et Clonage)”, in Pierre Brunel (ed) (1999): Dictionnaire des mythes d’Aujourd’hui. Lonrai: 
Éditions du Rocher, p. 177. 
45 Idem, Ibidem. 
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Esta conceção de tirania e desumanidade é reforçada pelos complexos 

tratamentos que se submetem quer num ambiente pré-natal, quer após o nascimento, 

dependendo da sua casta, quer seja privação de oxigénio, quer o subministro de 

álcool. Tomakin alude ao facto da carência de álcool com ânimo leve: “nothing like 

oxygen-shortage for keeping an embryo below par” (Huxley 2005: 24), frisando a 

necessidade de a herança genética se  coadunar com o meio, respeitando os limites 

pré-estabelecidos, tomando como exemplo um indivíduo Épsilon: “an Epsilon embryo 

must have an Epsilon environment as well as an Epsilon heredity (...)” (Huxley 2005: 

24). Henry Foster acrescenta “the lower the caste (...), the shorter the oxygen” (...) 

(Huxley 2005: 24). O narrador omnisciente de terceira pessoa conclui: “the first organ 

affected was the brain. After thar the skeleton. At seventy per cent of normal oxygen 

you got dwarfs. At less than seventy eyeless monsters” (Huxley 2005: 24). 

Efetivamente, a inteligência parece ser um fator desproporcionado para aquilo que se 

pretende das castas inferiores, simples trabalhos manuais repetitivos. Com o fluir da 

narrativa, notamos como desempenham o lugar de escravos no seio deste mundo 

quasi-perfeito. Logo, não lhes é requerido um nível de inteligência superior, uma vez 

que poderia levar a um desvirtuar da ordem social, colocando a nu as suas fragilidades 

e incongruências, a ponto de comprometer o lema universal “Community, Identity, 

Stability” e, quem sabe, desencadear uma luta de classes. Para tal, no entender de 

Foster, “in Epsilons (...) we don’t need human intelligence” (Huxley 2005: 25). 

Compreendemos que premeditadamente os líderes manipulam a seu bel-prazer as 

caraterísticas genéticas que desejam ver intensificadas em detrimento de outras. A 

animalidade com que os indivíduos Gamas, Deltas e Épsilons são produzidos 

corroboram esta retórica. Numa cena Bernard Marx, um Alfa Mais, depara-se num 

hangar com um grupo de clones Deltas, a sua perturbação é evidente. “The hangars 

were staffed by a single Bokanovsky Group, and the men were twins, identically 

small, black and hideous” (Huxley 2005: 69).  Num outro passo, em que Bernard e 

Lenina Crowne, também ela uma Alfa e próxima de Bernard, ambos duas 

personagens centrais na narrativa, se deparam com um Épsilon, responsável por um 

ascensor, notamos as suas impressões. “The liftman was a small simian creature 

dressed in the black tunic of an Epsilon-Minus Semi-Moron” (Huxley 2005: 64). A 

descrição bestial deste ser impede-nos de apelidá-lo de humano, mas sim retrá-lo 

exclusivamente como um símio retardado – “Semi-Moron”, o mesmo é dizer um 
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infra-humano. Inclusivamente a cor negra da sua túnica tem uma conotação negativa, 

referida por várias vezes como “a beastly colour” (Huxley 2005: 35).    

Mas esta discriminação social ou mesmo racial não se limita somente às castas 

inferiores, mas igualmente no seio das superiores. O próprio Bernard, supostamente 

um modelo de virtudes biogenéticas e psicológicas não corresponde a este padrão. 

Bernard sente-se um pária, um inadaptado. Ele sente-te desiludido com a sua 

existência, o que prefigura um erro na máquina perfeita do World State. Evidencia 

atitudes antissociais e é acusado de não ser o suficientemente promíscuo, o que é uma 

violação grave numa sociedade que abomina a monogamia e as relações tipo 

familiares. Este estranho e “poluto” comportamento poder-se-á dever a um erro que 

sucedeu ainda durante o seu período incubatório.  Os rumores são reiterados por 

várias personagens, uma delas Fanny, amiga de Lenina. Numa conversa que as duas 

amigas mantêm acerca daquele, Fanny afirma: “he’s so ugly! (...). And then so small 

(...). They say somebody made a mistake when he was still in the bottle – thought he 

was a Gamma and put alcohol into his blood-surrogate. That’s why he’s so stunted” 

(Huxley 2005: 51). O narrador recorrendo ao discurso indireto livre, corporaliza o 

sentimento de repúdio de Fanny: “Fanny made a grimace; smallness was so horribly 

and typically low-caste” (Huxley 2005: 51). Depreendemos das palavras de Fanny e 

do próprio narrador omnisciente que a estatura física é um capital exemplificativo do 

estatuto social. Os indivíduos Gamas, Deltas ou Épsilons são distinitivamente baixos 

e monstruosos, sendo a sua estatura prova da sua insignificância na hierarquia social e 

ainda mais degradante, reflexo da sua conotação infra-humana, ou mesmo inumana. 

Inclusivamente, são condicionados durante toda a sua existência a considerar os 

demais como superiores, tomando em consideração a sua estatura. “For Gammas, 

Deltas and Epsilons had been to some extent conditioned to associate corporeal mass 

with social superiority” (Huxley 2005: 69).  

Caso um Alfa ou um Beta manifeste uma envergadura física desadequada com 

os pergaminhos da sua “classe” é imediatamente excluído pelos seus pares, sendo 

alvo de chacota. O perfil de Bernard Marx tem uma aceção pejorativa, é visualizado 

como diferente e “anormal”. Este sentimento de rejeição para consigo, fá-lo sentir-se 

ainda mais alienado e só.  

 
Hence the laughter of the women to whom he made proposals, the practical joking of 
his equals among the men. The mockery made feel him an outsider; and feeling an 
outsider he behaved like one, which increased the prejudice against him and intensified 
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the contempt and hostility aroused by his physical defects. Which in turn increased his 
sense of being alien and alone (Huxley 2005: 69). 

Bernard é um homem completamente ostracizado pelos seus pares, com 

exceção de dois ou três camaradas. Verificamos como esta sociedade se torna cruel ao 

impor as suas regras rígidas, baseadas na aparência, marginalizando 

determinantemente quem não se enquadra num protótipo ideal. A fraca autoestima de 

Bernard é reforçada pela sua debilidade física: “the result of a physical defect. Too 

little bone and brawn had isolated Bernard Marx from his fellow men” (Huxley 2005: 

71), confluindo numa espiral negativa, numa sensação de inadaptação e desconsolo, 

apesar de ser um membro muito válido para a comunidade. Esta comoção levam-no a 

adotar sentimentos de auto-comiseração, de insegurança em relação a si mesmo e 

mesmo de inferioridade projetados no seu autorretrato, quando em contacto com 

aqueles que supostamente lhe são subalternos.  

Contact with members of the lower castes always reminded him painfully of this 
physical inadequacy. «I am I, and wish I wasn’t»; his self-consciousness was acute and 
distressing. Each time he found himself looking on the level, instead of downward, into 
a Delta’s face, he felt humiliated. Would the creature treat him with the respect due to 
his caste? The question haunted him (Huxley 2005: 69). 

A sociedade formata os indivíduos em dois grandes blocos – senhores e 

escravos –, também Bernard trata os elementos das castas inferiores como “sub-

human creatures”, sem direito à sua humanidade. A todo o custo, sente necessidade de 

se impor e de fazer respeitar. Todavia, a sua inadequação física, não lhe permite ser 

tratado como um igual. Tal como David Seed afirma: 

Bernard Marx has been misconditioned so that he is saddled with a self-image he hates. 
The roots of his dissatisfaction are physical (he is just that bit too short, just too hairy) 
and arise from his perceived failure to measure up to the physical norms of the state 
which ultimately he does not question at all46. 

Na realidade, nesta sociedade perfeitamente desigual, as castas destacam-se, 

não somente, pelo seu quociente de inteligência, mas pelas suas propriedades físicas. 

Se a ausência de inteligência e a fealdade animalesca dos sujeitos das castas inferiores 

andam de mãos dadas e são marcas idiossincráticas intencionalmente produzidas e 

que os distinguem dos demais, proporcionalmente, os membros das castas superiores 

46 Seed, David “Aldous Huxley: Brave New World”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science Fiction, Malden, 
Oxford: Blackwell Publishing, p. 485. 
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são referidos com atributos diametralmente opostos, nos quais sobressaem a 

superioridade física e intelectual. Este quadro encaixa perfeitamente na descrição de 

Helmholtz Watson, amigo de Bernard, bem distinto deste.  

 
He was a powerfully built man, deep-chested, broad-shouldered, massive, and yet 
quick in his movements, springly and agile. The round strong pillar of his neck 
supported a beautifully shaped head. His hair was a dark and curly, his features 
strongly marked. In a forcibly emphatic way, he was handsome and looked, as his 
secretary was never tired of repeating, every centimetre an Alpha-Plus. By profession 
he was a lecturer at the College of Emotional Engineering (Department of Writing) and 
in the intervals of his educational activities, a working Emotional Engineer. He wrote 
regularly for The Hourly Radio, composed feely scenarios, and had the happiest knack 
for slogans and hypnopædic rhymes. “Able,” was the verdict of his superiors (Huxley 
2005: 70-71).  
 

Este retrato modelar dos Alfas, ilustra como as caraterísticas da beleza, força e 

inteligência são propositadamente concebidas em laboratório, pela manipulação 

genética para deles fazer uma elite humana, uma linha genética de super-homens bem 

capazes de serem o próximo patamar da evolução humana. A seleção dos melhores 

genes para conceber uma raça humana aperfeiçoada está na base do projeto do World 

State, o Eugenismo. Henry Foster corrobora este argumento, quando se refere aos 

Alfas, “(...) we start with a different heredity” (Huxley 2005: 77), em contraponto 

com a já mencionada “Epsilon heredity (...)” (Huxley 2005: 24).  

 
Se por um lado, o controlo e modificação genética (…) é uma ferramenta para criar 
homens física e mentalmente superiores, super-homens de cariz nietzchiano, capazes 
de cumprir tarefas complexas de um ponto de vista cognitivo, é igualmente usada para 
criar precisamente o oposto, infra-homens, física e intelectualmente débeis e que são 
autênticos escravos dos demais. A criação de uma raça perfeita de seres humanos, 
dotados de uma força e inteligência superiores, sempre foi uma aspiração de todas as 
nações, mas teve num passado recente, pelas mãos de Adolf Hitler e do Nazismo, uma 
amostra da destruição e desumanidade que pode causar, quando não bem intencionada. 
Um dos fundamentos do Nazismo era a crença da superioridade da raça ariana, da qual 
o povo alemão provém (Teresinho 2008: 40). 

 

Segundo George Mann, Brave New World destaca o aperfeiçoamento do 

processo de reprodução humano, levado a um extremo, no qual todos os indivíduos 

são artificialmente concebidos pela interferência biogenética (Mann 2001: 480), 

inclusivamente cortando o cordão umbilical do passado, numa sociedade onde não 

existe ligações a uma família, onde o vínculo a um pai ou a uma mãe são substituídos 

pela conexão ao meio e ao estado simbolicamente representados no lema “everyone 

belongs to everyone else”. 
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Não obstante as notórias diferenças entre Bernard e Helmholtz, todavia, por 

diferentes razões, sentem-se apartados dos membros da sua casta. No caso de 

Helmholtz, ele é demasiado perspicaz e capaz, nas palavras dos seus chefes: “a little 

too able” (Huxley 2005: 71). Demasiado inquisitivo, dificilmente moldável à 

uniformização mental do sistema, incompreendido pelos demais. “That which had 

made Helmholtz so uncomfortably aware of being himself and all alone was too much 

ability” (Huxley 2005: 71). A frustração de ambos para com a sociedade leva-os a 

estabelecer uma inusitada amizade, perante o olhar reprovador dos demais pares. 

Ambos percebem que são diferentes e de certo modo especiais e anseiam encontrar a 

raiz dessa qualidade, “the knowledge that they were individuals” (Huxley 2005: 71). 

Ambos sentem-se indivíduos, capazes de pensar por si mesmos, com desejos e 

ambições únicas, que não se coadunam com a vontade coletiva do estado. Por 

conseguinte, Bernard Marx e Helmholtz Watson convertem-se em dois malogros 

científicos desta sociedade; o seu comportamento é contranatura, contrário ao que a 

ditadura dos genes e do condicionamento psicológico os orienta.  

Todas as propriedades biogenéticas dos indivíduos, neste estado uno, são 

reforçadas pelo condicionamento sistemático behaviorista47, mediante o recurso a um 

método de ensino durante o sono apelidado de “hipnopédia”, determinante para 

fornecer informações e ensinamentos de matriz moral às crianças durante o sono. 

Tomakin refere-se a este método com orgulho: “the greatest moralizing and 

socializing force of all time” (Huxley 2005: 36). Uma outra técnica de 

condicionamento de cariz neo-pavloviano, em honra do fisiologista russo, Ivan 

Pavlov (1849–1936), também se destaca. A técnica utilizada consiste em programar 

as crianças a fazer cumprir as suas obrigações futuras e a salvaguardar o status quo, o 

mesmo é dizer as diferenças entre as castas, os privilégios dos senhores e a escravidão 

dos sub-humanos. Este método, em consonância com os estudos de Pavlov, reforça ou 

inibe certos comportamentos, através da aplicação de ligeiros choques elétricos e o 

desencadear de ruidosas sirenes, levando as crianças a aprender valiosas lições para o 

futuro, quando forem cidadãos ativos, como ocorre com a dor e o terror que as 

crianças Delta associam com os livros e a natureza. O Diretor Tomakin observa: 
Books and loud noises, flowers and electric shocks – already in the infant mind these 
couples were comprimisingly linked; and after two hundred repetitions of the same or a 
similar lesson would be wedded indissolubly. What man has joined, nature is powerless 
to put assunder. They’ll grow up with what the psychologists used to cal an 

47 Vide: David Pearce - https://www.huxley.net/ 
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‘instinctive’ hatred of books and flowers. Reflexes unalterably conditioned. They’ll be 
safe from books and botany all their lives (Huxley 2005: 30). 
 

Teresinho anota: 

 
Pelo condicionamento neo-pavloviano, estas pequenas crianças aprendem a recear e a 
afastar-se das flores, não desenvolvendo qualquer relação com a natureza, criam sim, 
um ódio instintivo pelas flores e por tudo aquilo que possa estar relacionado com a 
natureza (Teresinho 2008: 42). 
 

As elites receiam que a natureza e a literatura possam descondicionar o 

comportamento dos membros das castas inferiores. A subversão das leis e limites da 

natureza e o manuseamento descontrolado de todas as faces da vida humana são 

notórias. O mundo é domesticado, inclusivamente as doenças são geneticamente 

modificadas, assim como os animais. A instrumentalização da natureza pelo recurso e 

manipulação tecnocientíficas dos materiais psicobiológicos corresponde a uma 

retórica de usurpação da papel de Deus. Este homem que consagra à ciência, à 

tecnologia e à inovação as bases da sua existência, há muito substituiu a função de 

Deus como entidade criadora e controladora da vida na Terra, ao entronizar o mito de 

Prometeu, o titã que se rebelou contra Zeus e criou o ser humano a partir de barro e 

água. Esta tecnociência, assoma como uma entidade poderosa, desenfreada e 

imprudente que cria elites-proveta, indivíduos produzidos artificialmente em 

laboratório que, por sua vez, regulam e configuram novos indivíduos, num círculo 

vicioso ao predestinarem a conduta biopsicológica da sociedade e a inscreverem no 

ADN de cada indivíduo o comportanto que lhes é expectável. A tecnociência investe-

se do poder salvífico de purificar a humanidade desde o seu âmago, eliminando os 

mais fracos e os degenerados, uma sociedade una e indivisível alicerçada na máxima 

“Community, Identity, Stability”, na qual os humanos ou se tornaram super-homens 

de cariz nietzschiano ou simples duplicados genéticos infra-humanos, sem identidade 

genuína, escravos daqueles. Os genes dos homens e mulheres mais sadios é 

combinado para obter uma purificação genética. Porém, o oposto também se aplica, 

dado que o material genético “impuro” é igualmente modificado fornecendo à 

comunidade indíviduos com um potencial cognitivo e físico limitado, “like semi-

morons”, estando encarregues das tarefas manuais e rotineiras e menos aprazíveis. De 

qualquer forma, há muito que neste admirável mundo futuro se tornou numa 

sociedade estéril, mecânica, artificial (proveta), deixou de ser humana e não 

vislumbra espaço para o homem comum, uma peça da engrenagem na linha de 
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montagem de uma fábrica de Henry Ford. No entender de Chris Fern, “Huxley not 

only takes the production line that Ford pioneered several steps further, applying its 

principles to the creation of human beings as well as motor vehicles” (Ferns 1999: 

108). Seed vai ainda mais longe na sua análise: “the very term “hatchery” is only 

applied to nonhuman species; the nurses’ style and function resembles a hospital 

rather than a factory, but the Director explains the process in terms of the prime 

Fordian values of speed, efficiency, and economy”48. Mann reafirma o impacto que a 

obra de Huxley teve no decurso do século XX, estendendo-se até aos nossos dias, ao 

debater com propriedade o binómio homem/ciência no âmbito do progresso científico. 

“Its title and much of its terminology have entered the vocabulary of discourse and 

many commentators still cite the book as a relevant warning about humanity's 

possible future transgressions against itself” (Mann 2001: 178). 

* 

1.4 – Os “não-válidos” vencem a predestinação genética: a crítica ao Eugenismo 
em Gattaca 

Algumas das questões levantadas em Brave New World são novamente 

retomadas e recicladas por Andrew M. Niccol (1964–), em Gattaca (1997), 

nomeadamente a temática do Eugenismo, claramente influenciado pelos preceitos 

científicos pelos quais a sociedade descrita por Huxley se rege. Em Gattaca, 

observamos como a manipulação genética contribui para a criação de seres humanos 

mais dotados para certos cargos, intelectualmente mais exigentes. À semelhança do 

que ocorre em Brave New World, o destino de cada ser humano está traçado antes 

mesmo do nascimento, de acordo com os genes que cada um possui.  

Na introdução do documento fílmico surgem duas citações que colocam em 

cima da mesa a grande dicotomia projetada na narrativa: a natureza versus a ciência. 

A primeira citação é retirada do livro de Eclesiastes (7:13), um dos livros do Antigo 

Testamento. “Atenta na obra de Deus. Quem poderá endireitar o que Ele fez torto?” 

Já a segunda pertence a Willard Gaylin (1925–), psiquiatra e bioeticista americano. 

“Creio não só que vamos interferir na Mãe Natureza, como acho que ela quer que o 

48 Seed, David “Aldous Huxley: Brave New World”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science Fiction, Malden, 
Oxford: Blackwell Publishing, p. 480. 
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façamos.” A inserção destes dois pensamentos opostos não é fortuita, mas serve de 

mote à oposição que se estabelece ao longo da trama entre a ciência e a natureza.  

 Vincent Anton Freeman (Ethan Hawke) é o protagonista e explica-nos, no 

início, em voz off, que nasceu de modo natural, à velha maneira, não geneticamente 

modificado, in vitro, questionando o porquê da sua mãe ter confiado em Deus e não 

no geneticista local. Quando Vincent nasce, os doutores leem a sua “carta 

biogenética” e determinam, com base no seu ADN, uma expetativa de vida curta de 

30,2 anos, em consequência da forte predisposição genética para sofrer de uma grave 

deficiência cardíaca. A partir deste momento precoce, a sua vida está delineada pelo 

determinismo científico. Será sempre visto como um “defeituoso”, ou como a 

sociedade apelida um “não-válido”, apesar dos constantes cuidados de sua mãe e do 

seu desejo que um dia ele faça algo especial. Não obstante, em concordância com o 

marido, ambos decidem escolher o perfil biogenético do seguinte filho, Anton 

Freeman. O médido geneticista permite-lhes escolher a cor do cabelo, a cor dos olhos, 

o tom do cabelo, a estatura na idade adulta ou quais as atividades em que ele será bem 

sucedido. O médico afiança-lhes que já erradicara as doenças hereditárias, assim 

como algumas “predisposições prejudiciais” como o alcoolismo, o caráter violento, a 

obesidade ou a calvície prematura. A ciência giza um futuro brilhante ao irmão de 

Vincent. A ciência é capaz de produzir milagres, é este o pressuposto que norteia o 

médico. “Deêm ao vosso filho o melhor. Temos demasiadas imperfeições. Por que 

não aliviá-lo de certos fardos? Continua a ser vosso. Só que é o melhor de vós.” A 

eliminação daquelas caraterísticas genéticas que impossibilitam o aperfeiçoamento 

físico e racional é um verdadeiro marco para a ciência. Esta circunstância remete-nos 

para a citação do livro do Eclesiastes, “endireitar o que Ele fez torto”. A ciência toma 

a dianteira nesta sociedade futurista com traços neo-noir, e tenta corrigir as 

“imperfeições”, usando a expressão utilizada pelo médico geneticista, com a que a 

natureza dotou o ser humano. Anton, tal como os outros indivíduos desenhados pela 

engenharia genética, tem tudo para singrar na sociedade.  

 Observamos que a hierarquia social se encontra baseada na genética. Na base 

social, deparamo-nos com os naturalmente nados, ou “não-válidos” como Vincent que 

ocupam funções básicas e servis, enquanto no topo, os geneticamente desenhados, ou 

“válidos”, a classe dominante que ocupa funções de chefia. Rapidamente, Vincent é 

vítima dos preconceitos sociais e biológicos, inclusive no seu próprio lar, 

descriminado em  prejuízo das realizações académicas e físicas do seu irmão. Este 
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tem tudo para vencer ao contrário de Vincent. É mais alto, mais forte, aparentemente 

mais capaz e acima de tudo não está condicionado por uma condição hereditária. Não 

obstante, Vincent tem uma qualidade que o seu irmão carece, é obstinado, ele 

persegue o sonho de viajar ao espaço e fará tudo para o concretizar. Um momento de 

reviravolta ocorre quando ao nadarem, em alto mar, para demonstrar qual deles é mais 

forte e mais corajoso, uma brincadeira recorrente entre ambos, pela primeira vez, 

Anton não resiste e perde a consciência, sendo resgatado pelo outro. O “impossível” 

acontecera. Vincent explana que “por uma vez na vida, o Anton não era tão forte 

como julgava. E eu não era tão fraco. Isso tornava tudo o resto possível.” O acaso da 

natureza vencera o absolutismo científico. Este episódio dá-lhe força, ao demonstrar-

lhe que o seu sonho é realizável, mas para o concretizar abandona a sua casa e dedica-

se aos seus estudos, de forma autodidata. Tenta entrar na Agência Espacial Gattaca, 

mentindo no currículo, no entanto é preterido devido ao seu “passaporte biogenético”. 

Com mágoa, alega que “o currículo está nas células”, apesar de ser “ilegal 

descriminar” com base no património genético, ou denominado de “genoísmo”, 

embora ninguém faça cumprir a lei.  

Nos nossos dias, a questão de um trabalhador poder ser escolhido ou não em 

função do seu “passaporte biogenético” também alimenta a preocupação no seio da 

comunidade científica e estende-se a juristas ou políticos, sobretudo nos Estados 

Unidos da América. Por um lado, os avanços na área da genética permitem identificar 

as causas de algumas doenças degenerativas congénitas e abrem caminho a 

tratamentos inovadores e de eficientes terapias. Os testes genéticos facilitam a 

detetação e prevenção, de modo precoce, das patologias associadas. Porém, por outro 

lado, os peritos em biotécnica alertam que estes testes poderão ser usados como fonte 

de descriminação. Por exemplo, um candidato pode ser escolhido para um posto ou 

emprego com base em determinadas qualidades genéticas, mesmo se estas não se 

revelarem essenciais para desempenhar adequadamente uma função. Além deste 

facto, a divulgação parcial ou total dos dados referentes aos testes a companhias de 

seguros ou a determinadas instituições pode incorrer na estagmatização e rejeição de 

alguns candidatos com tendência para sofrer de alguma doença genética. 

Contudo, estas questões éticas não se colocam no universo de Gattaca. 

Unicamente os geneticamente perfeitos “válidos” podem optar a uma vida de 

supremacia, eles fazem parte da elite, os demais, independemente das suas aptidões, 

veem as suas ambições frustradas e tão pouco têm hipótese de ascender na hierarquia 
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social. O mesmo sucede com Vincent. A sua condição de ser humano inferior, fazem-

no tornar-se alienado e humilhado. No entanto, ele não desiste da sua fantasia, mesmo 

tendo que saborear, temporariamente, a conquista espacial do lado de fora, enquanto 

membro do staff de limpeza da Agência Espacial Gattaca. Este tipo de trabalho 

serviçal é orientado especialmente para os “não válidos”. Mas em nome do sonho, 

poderá Vincent ultrapassar as barreiras impostas pela pressão social que persegue a 

perfeição genética? Poderão os seus problemas cardíacos e a sua suposta esperança-

média de vida reduzida ser entraves decisivos à materialização da sua fantasia? Para 

concretizar a sua ambição tem de ser arrojado e determinado em quebrar todas as 

barreiras impostas pelo ambiente em seu redor. Para tal, tem de abraçar uma opção 

ilegal e muito perigosa, tornar-se um “trepador”, ou seja, assumir a identidade de um 

dos membros da elite caído em desgraça. O eleito é um ex-campeão de natação, 

Jerome Eugene Morrow (Jude Law) que, após um desastre, fica numa cadeira de 

rodas. O seu segundo nome, Eugene, é sintomático da sua potencialidade genética, “o 

bem nascido”, o arquétipo do novo homem idealizado pela ciência.  Para Vincent,  o 

surgimento deste “válido” supostamente produtivo, dado que a sua desgraça não fora 

revelada publicamente, afigura-se como a derradeira oportunidade para ele. Vincent 

explica: “para a elite genética, o êxito é possível, mas não é garantido. Não há genes 

para o destino. E quando um membro da elite cai em desgraça, a sua identidade 

genética torna-se um bem valioso. O prejuízo de um homem é o lucro de outro.” A 

queda deste super-atleta é precisamente o benefício de Vincent. Segue-se o doloroso e 

meticuloso processo de transfiguração de Vincent em Jerome. Desde uma cirurgia 

para aumentar a sua estatura, a introdução de lentes de contacto, não somente para 

mitigar a sua miopia, mas sobretudo para replicar a tonalidade de olhos de Jerome; 

pintar o cabelo com o mesmo tom, imitar-lhe o penteado, a caligrafia ou os gestos, 

nada pode ser descurado nesta impersonalização do outro. Supreendido, Vincent 

passa na entrevista genética, que somente consiste na recolha de sangue e urina para 

identificá-lo como membro da elite e que ele é verdadeiramente Jerome Eugene 

Morrow. As amostras de sangue e urina, que Jerome previamente lhe proporcionara, 

provam a ditadura genética estabelecida. A Agência Espacial Gattaca é o centro 

nevrálgico desta sociedade, onde se encontra a quintessência da elite, os que cumprem 

todos os requisitos, possuindo “um quociente genético superior” e uma preparação 

física invejável. Vincent, não obstante as suas limitações, sobretudo a nível da 

condição cardíaca, imiscui-se bem neste local, mesmo tendo de passar todos os dias 
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por um árduo procedimento como ter de incinerar a pele morta, unhas e cabelo, ou 

seja eliminar as provas biológicas da sua persona. Uma vez fazendo parte da elite, as 

suas aptidões excecionais são evidenciadas e num ápice torna-se navegador de 1ª 

classe, rumo à 14ª lua de Saturno, Titã. Todavia, o assassinato do diretor da missão 

ameaça expor a verdadeira identidade de Vincent. Após algumas complicações e 

sobressaltos em que Vincent se vê envolvido, sendo identificado pelo seu próprio 

irmão, Anton (Loren Dean), detetive responsável pelo desvendar do assassinato e de 

se apaixonar por uma colega, de nome Irene (Uma Thurman), Vincent é ilibado e na 

“pele” de Jerome realiza finalmente o seu velho sonho de viajar rumo ao espaço.  

Gattaca tem o atributo de questionar o determinismo genético, o desenho 

genético dos bebés “feitos à medida”, relevando para primeiro plano a dualidade 

natureza versus ciência como ficara explanado nas citações iniciais e como se 

expande no conflito entre Vincent e Anton ou na oposição entre Vincent e Jerome e 

mesmo Vincent e Irene. Quando Irene questiona Vincent sobre a sua verdadeira 

identidade, pergunta-lhe: “ – és um filho da natureza?” Vincent é na realidade um 

filho da imponderável natureza, dos erros e virtudes que a compõem; o seu 

património genético é o resultado dos fracassos e êxitos de toda a humanidade ao 

longo de centenas de milhares de anos da evolução humana e não da prospeção 

científica. Todavia, os avanços da ciência serem fruto desta mesma escala evolutiva, a 

demanda científica ao autoproclamar-se como Santo Graal e decidir tomar as rédeas 

do destino humano, tornar-se um oráculo, planeando ao milímetro o futuro de cada 

indivíduo, terminar com todas as imperfeições humanas, ao propor transpor as 

barreiras biogenéticas à medida do movimento trans-humanista, não deixa espaço 

para o acaso da natureza se revelar. 

  Éric Dufour argumenta: 

o telos do filme é mostrar como um sujeito mal nascido (Ethan Hawke), considerado
imperfeito por ser natural, na medida em que os pais não o quiseram determinar
geneticamente, consegue não só integrar-se como realizar o seu sonho de partir para o
espaço, ocupando o lugar do outro (bem nascido, desportista campeão que ficou
paraplégico) com a cumplicidade deste (Dufour 2012: 177).

  O apelido de Vincent, Freeman, é revelador do seu caráter forte e livre. É por 

mérito que o herói alcança o seu posto, navegador de 1ª classe, rumo à 14ª lua de 

Saturno. Gattaca evidencia a superação individual de um excluído. A tenacidade e 

resiliência individuais triunfam numa sociedade desigual. Por outras palavras, a 
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meritocracia de um nado natural vence face à “geneocracia” imposta pela ciência. O 

documento fílmico destaca a apologia da liberdade, transpondo para o ecrã, a crua 

realidade dos nossos dias: “ninguém, no começo, tem as mesmas oportunidades e 

logo a mesma liberdade” (Dufour 2012: 178). Amy Kushner, por seu lado, assevera: 

“Gattaca is a commentary on the dangers of scientific advancement that results in 

harming, rather than aiding, human society and development”49. 

Observamos como, ao longo da narrativa, se inverte a lógica, os bem-

aventurados “válidos” são desafiados e vencidos pelos “não-válidos”. Anton Freeman, 

irmão de Vincent, e Jerome Morrow convertem-se em dois erros do sistema perfeito 

proporcionado pela engenharia genética, dois fracassos tecnocientíficos, à semelhança 

de Bernard Marx e Helmholtz, em Brave New World. Ambos se mostram 

incompetentes em alcançar todo o seu potencial biogenético, tornando-se criaturas 

sombrias e frustradas. No caso de Anton, não consegue suplantar as façanhas do seu 

irmão mais velho, apesar da sua vantagem genética, além disso, é inapto em resolver 

o caso do assassinato do diretor da missão a Titã. Todas as evidências recaem sobre 

Vincent, colocando Anton perante um dilema: ajudá-lo ou incriminá-lo. Somente o 

seu subalterno, um inspetor mais velho, e possivelmente, naturalmente nado, resolve o 

crime e iliba o irmão daquele.  

Quanto a Jerome Morrow, não obstante, os seus genes lhe vaticinarem um 

futuro glorioso na natação, uma medalha de prata olímpica, não é suficiente para si. 

Incapaz de encontrar uma forma de compensar a sua frustração, tenta por termo à sua 

vida, mas sem êxito. Com a coluna partida, resta-lhe viver numa cadeira de rodas até 

ao fim dos seus dias, transformando-se, ironicamente, ele mesmo um inválido, um 

alcoólico inconsolável e deprimido. Todavia, vê na chegada de Vincent e no 

empréstimo a Jerome da sua identidade, a possibilidade de poder manter o seu nível 

de vida e ser útil nesta sociedade eugenista. Tal como Mann argumenta: “this is the 

crux of Gattaca, a moralistic warning of Eugenics, a reminder that, although genetics 

may be used to enhance our bodies, they may not necessarily improve our minds” 

(Mann 2001: 375). Redmond corrobora ao afirmar: “in an age of moral panics, 

Gattaca offers a powerful critique of a genetic science that would allow one to choose 

the physical and cognitive capabilities”50. 

                                                         
49 Kushner, Amy “Gattaca”, in Steven Jay Schneider (ed): (2016): 101 Sci-Fi Movies you must see before you die. London: 
Quintessence Book, p. 358. 
50  Redmond, Sean “Fim Since 1980”, in Mark Bould, et al. (ed): (2009): The Routledge Companion to Science Fiction. 
Routledge: London and New York, p. 137. 
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* 

O mau uso da manipulação biogenética, do condicionamento psicossocial, a 

produção de sofisticados organismos híbridos ou a invenção de novos fármacos mais 

poderosos e experimentá-los em seres humanos, sem quaisquer barreiras éticas, com o 

intuito de criar super-homens, caso acreditemos no discurso mais pessimista da FC, 

poderá desembocar em desastres para a civilização humana, tomando como exemplos 

a bibliografia e a cinematografia existente sobre mundos apocalípticos51.  

 Quer o método da clonagem, quer da engenharia genética vieram traçar novos 

desafios ao nosso quotidiano, colocar novas questões de índole ética e reequacionar o 

nosso lugar com o cosmo. Conforme, as três grandes religiões monoteístas, Deus 

criou o Homem à sua imagem e semelhança. Esta proposição serve de moldura 

mundividente para argumentarem que o Homem não poderá jamais criar outro ser 

humano, nem tão pouco detém o direito de matar um seu semelhante. Deste modo, 

excluem determinantemente a possibilidade da sociedade científica desenvolver um 

ser humano em laboratório a partir de embriões e a equiparação do homem com o seu 

criador. Nomeadamente a Igreja Católica tem, esporadicamente, nas últimas décadas 

diabolizado o papel da ciência neste âmbito, avisando que somente cabe a Deus criar 

e extinguir a vida sobre a Terra. 

* 

1.5 – O poder da criação tecnocientífica em Frankenstein or The Modern 

Prometheus: Victor Frankenstein, deus ou demónio? 

A especulação sobre o destino do ser humano sempre foi um tema relevante 

no decurso da longa história da FC. Décadas antes das publicações incendiárias de 

Nietzsche, a jovem britânica, aspirante a escritora de nome Mary Wollstonecraft 

Godwin Shelley apresenta-nos o que terá sido, porventura, segundo o autor Brian 

Aldiss, o primeiro romance moderno de FC, que concilia o género gótico com o do 

novo género em ebulição, Frankenstein, or the Modern Prometheus (1818) (Aldiss 

1973: 7). “Frankenstein’s is the modern theme, touching not only on science but 

51 Vide capítulo 4. 
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man’s dual nature, whose inherited ape curiosity has brought him both success and 

misery” (Aldiss 1973: 26). Conforme Aldiss analisa no seu conceituado livro sobre a 

evolução do género, Billion Year Spree: The True History of Science Fiction (1973), a 

obra de Shelley corporaliza o espírito de uma época, de grandes progressos científicos 

e sociais (Aldiss 1973: 26).  

No Renascimento, observamos a substituição do teocentrismo medieval pelo 

antropocentrismo e o naturalismo modernos, sendo o Homem reconhecido como o 

centro do universo, ao converter-se no senhor da sua ventura. Dá-se o aparecimento 

da ciência moderna. A grande diversidade de saberes é distribuída por áreas como a 

matemática, a astronomia, o direito ou a filosofia. Homens das ciências formais, 

naturais e sociais ou humanas como Leonardo da Vinci (1452–1519), Erasmo de 

Roterdão (1466–1536), Nicolau Copérnico (1473–1543), Galileu Galilei (1564–

1642), Johannes Kepler (1571–1630), René Descartes, Gottfried Leibniz (1546–

1716), ou Isaac Newton vislumbram o universo como uma máquina de relojoaria 

cujos elementos constitutivos são a extensão e o movimento, estabelecendo-se um 

ponto de vista dinâmico em detrimento de um ponto de vista unívoco e intemporal. 

Este novo paradigma reveste-se de suma importância durante o século seguinte. Em 

pleno Século das Luzes, na época Iluminista ou Racionalista, no decurso do século 

XVIII, o saber científico adquire um posição primordial na vida quotidiana. A 

exaltação da razão como meio de confirmação ou rejeição da verdade e instrumento 

para o aperfeiçoamento da condição humana contribuiu para a dissipação dos credos, 

dos costumes e das conceções religiosas alicerçadas na cultura europeia, herdadas da 

Idade Média. O mesmo é dizer, a emancipação definitiva do progresso intelectual, 

caraterizado pelo absolutismo da razão humana. A Revolução Francesa (1789) veio 

por à prova a fragilidade moral dos ideias iluministas, representados por um forte 

pendor crítico e antagonista da visão deísta da religião, desajustada a uma idealização 

de um universo mecânico e rigorosamente determinista. É o próprio Homem que se 

interroga sobre a sua posição no cosmo e a sua relação com Deus. A recusa metafísica 

da existência de uma entidade superior, revela-se na progressiva eliminação de Deus 

na equação da criação do mundo e do ser humano, reforçada por Charles Darwin no 

seguimento do século XIX. O Homem provido de livre-arbítrio e de um intelecto 

inquisitivo e sagaz parace tomar finalmente as rédeas do seu destino. 

 Neste contexto de enorme expetativa, a ciência reclama ser a voz desta nova 

era de progresso na história da humanidade. No dealbar do século XIX, a ciência 
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materializa o entusiasmo desta nova corrente, da qual o químico britânico, Sir 

Humphry Davy (1778–1829) se manifesta nestes termos: 

 
Science has ... bestowed upon [man] powers which may be called almost creative; 
which have enabled him to change and modify the beings surrounding him, and by his 
experiments to interrogate nature with power, not simply as a scholar, passive and 
seeking only to understand  her operations, but rather as a master, active with his own 
instruments ... who would not be ambitious of becoming acquainted with the most 
profound secrets of nature; of ascertaining her hidden operations; and of exhibiting to 
man that system of knowledge wich relates so intimately to their own physical and 
moral constitution?52 
 

Segundo Davy, o conhecimento científico aspira a mudar o mundo, a alterar a 

nossa perspetiva do que nos rodeia, a interrogar e a modificar irreversivelmente a 

natureza. Davy proclama a era do messianismo tecnocientífico. Nada parece abalar a 

confiança dos homens da ciência, imbuídos pela crença e pela ambição de que ela 

revelará todos os mistérios que se encontram obstruídos ao ser humano, entre eles, 

despontam o médico e botânico Erasmus Darwin (1731–1802), avô de Charles 

Darwin e Francis Galton, os físicos italianos Luigi Galvani (1737–1798) e Alessandro 

Volta (1745–1827). Enquanto que o primeiro especulava sobre a possibilidade da 

germinação espontânea de pequenos organismos, os dois físicos italianos debruçaram 

a sua atenção sobre as potencialidades da eletricidade. Galvani analisou como as 

células nervosas e os músculos eram capazes de produzir por si mesmos eletricidade. 

Ele notou como a ativação muscular era possível mediante o recurso a pequenas 

descargas elétricas, processo conhecido por galvanismo. Esta observação norteou as 

suas pesquisas, levando-o a investigar a relação entre o uso da eletricidade e a 

(re)animação de seres vivos, dando lugar à descoberta da bioeletricidade animal53. 

Incentivado pelos estudos sobre a corrente elétrica do seu rival, Volta constrói a 

primeira bateria elétrica conhecida por pilha de volta, no virar do século XVIII. 

Neste contexto de assomo perante os grandes desenvolvimentos 

tecnocientíficos, nomeadamente as potencialidades do uso da eletricidade e a hipótese 

desta poder reanimar seres vivos, cativam Shelley e influenciam-na decisivamente na 

elaboração do romance. Em Frankenstein or the Modern Prometheus, Shelley relata a 

ambição de um jovem e promissor cientista, Victor Frankenstein, em desafiar Deus, 

como Senhor único, criador da ordem natural das coisas, ao juntar partes de cadáveres 

                                                         
52 Hindle, Maurice “Introduction”, in Mary Shelley (1992): Frankenstein or The Modern Prometheus, edited with an introduction 
and notes by Maurice Hindle. London: Penguin Books, p. (xxvi) 
53 A Galvani devemos o vocábulo “galvanizado” por assimilação do conceito de galvanismo, ou seja, a produção de eletricidade 
por meio de reações químicas no interior de músculos ou nervos. 
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gerando um ser monstruoso, o qual é inflado de vida graças à eletricidade. Embora na 

versão de 1818 não nos revele como dota de vida esta criatura, na versão revista e 

aumentada, de 1831, Shelley, no prefácio, sugere os modos como se pode prover de 

vida. A autora refere a forte influência das teorias de Galvani na criação do monstro54. 

  
Perhaps a corpse would be re-animated; galvanism had given token of such things: 
perhaps the component parts of a creature might be manufactured, brought together, 
and endued with vital warmth. (…). I saw the hideous phantasm of a man stretched out, 
and then, on the working of some powerful engine, show signs of life, and stir with an 
uneasy, half-vital motion (Shelley 1992: 8-9).  
 

Na época em que Shelley escreve a sua obra, a ciência e as pseudo-ciências, 

como a alquimia, são dois saberes com fronteiras muito mal definidos, casualmente 

confundindo-se uma com a outra. O protagonista do romance, Frankenstein, à 

semelhança do europeu moderno, contemporâneo de Shelley, vai progressivamente 

enverdando pela verdadeira ciência de cariz newtoniano, motor da civilização 

oitocentista. Todavia, nunca abandona definitivamente os devaneios dos alquimistas 

medievais e renascentistas, tais como o místico cristão Alberto Magno (1196–1280), 

Cornelius Agrippa (1486–1535) e Paracelso (1493–1541), em recriar a vida humana 

através da demanda do elixir da vida (Shelley 1992: 39). O desejo para perceber os 

mecanismos da natureza levam o jovem e ávido Victor Frankenstein a cursar ciências 

como Química ou Biologia, na Universidade de Ingolstadt, na Baviera, curiosamente 

o local onde, na década de 70 do século XVIII, se formou um grupo apelidado de 

“Illuminati”. Tal qual outras sociedades secretas, como a Maçonaria, este grupo 

propunha-se combater o jugo da Igreja Católica e opor-se determinantemente à 

superstição e ao obscurantismo, observadas como “infeções” produzidas por aquela 

junto do povo.  

Angustiado pela morte de sua mãe, consagra-se de corpo e alma aos seus 

estudos científicos. Em Ingolstadt, Victor depara-se com dois professores distintos, 

M. Krempe rígido defensor da filosofia natural (precursora das ciências naturais) e 

opositor acérrimo das investigações alquimistas, e M. Waldman, professor de 

Química, que observa a alquimia como precursora da química, frisando a dívida desta 

para com aquela. Enquanto o primeiro ridiculariza o interesse de Victor para com 

Magnus, Agrippa ou Paracelso, o segundo valoriza a sua importância. Victor é 

                                                         
54 Sublinhe-se que já na transposição fílmica em 1931, James Whale (1889–1957) corrobora a solução da eletricidade como o 
garante da reanimação do monstro de Frankenstein, quiçá influenciado pela celebração tecnológica de Metrópolis, de Fritz Lang. 
O documento fílmico Metrópolis será analisado no decorrer do capítulo 3. 
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seduzido pelo poder desta nova ciência, que segundo Waldman é capaz de enormes 

façanhas, mesmo de operar milagres – “indeed performed miracles” (Shelley 1992: 

47). Na opinião deste professor, estas ciências... “have acquired new and almost 

unlimited powers; they can command the thunders of heaven, mimic the earthquake, 

and even mock the invisible world with its own shadows” (Shelley 1992: 47). 

Convertido a este poder ilimitado que assoma perante si, o jovem Victor ambiciona 

conciliar os dois universos, que Krempe considera inconciliáveis. Ao fazer a ponte 

entre as velhas ciências ocultas e quiméricas e as novas ciências milagrosas, mas reais 

e palpáveis, pretende catapultar os estudos dos seus “velhos” mestres graças aos 

desenvolvimentos e poderes ilimitados da nova ciência: “more, far more, will I 

achieve; treading in the steps already marked, I will pioneer a new way, explore 

unknown powers, and unfold to the world the deepest mysteries of creation” (Shelley 

1992: 47). Segundo Adam Roberts,  

this mediation brings out one crucial aspect of the novel. Magic and necromancy have 
tended to be represented negatively in Western culture, as un-Christian and dangerous. 
Science, on the other hand, partakes of Enlightenment discourses of progress and social 
amelioration55.  

Victor ambiciona poder ajudar a humanidade a prosperar. Ele parte na 

demanda por descobrir a essência da vida e revelar os seus mistérios: “wealth was an 

inferior object; but what glory would attend the discovery, if I could banish disease 

from the human frame and render man invulnerable to any bit a violent death! 

(Shelley 1992: 40)” Rapidamente a esperança de prolongar a vida humana, torna-se 

uma obsessão que o leva a laborar arduamente durante cerca de dois anos, solitário, 

desprendido do mundo exterior. Para tal, aprende fisiologia, tornando-se versado nos 

saberes da anatomia. Finalmente, após meses de esforço e noites mal dormidas, o seu 

trabalho dá frutos, quando no seu laboratório, Victor questionando como se poderia 

eliminar a morte, descobre como por artes mágicas a solução: “I succeeded in 

discovering the cause of and life; nay, more, I became myself capable of bestowing 

animation upon lifeless matter” (Shelley 1992: 51). Fascinado pelo mistério da 

criação de vida, logo o jovem se propõe um repto ainda mais ousado, desafiar a 

morte, pela renovação da vida. “Pursuing these reflections, I thought, that if I could 

bestow animation upon lifeless matter, I might in process of time (...) renew life 

55 Roberts, Adam “Mary Shelley (1797–1851)”, in Mark Bould et al. (ed) (2010): Fifty Key Figures in Science Fiction. London 
and New York: Routledge, p. 198. 
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where death had apparently devoted the body to corruption” (Shelley 1992: 53). A 

reanimação da vida transporta Victor para outro patamar, o de conceber uma criatura 

semelhante a si. “I doubted at first whether I should attempt the creation of a being 

like myself (...); but my imagination was too much exalted by my first success to 

permit me to doubt of my ability to give life to an animal as complex and wonderful 

as man” (Shelley 1992: 53). Os seus intuitos altruístas esbarram na possibilidade de 

poder criar um novo ser com as suas próprias mãos, de poder alcançar a glória 

imortal. Victor ao aspirar transportar a ciência para um novo limbo, anseia tornar-se 

num sucedâneo de Deus. A sua demanda deixa de cumprir contornos de altruísmo, 

passando a tornar-se uma diligência privada, pretensiosa e secreta. Ao trespassar o 

limiar da fronteira entre a vida e a morte, alcança o poder de criar, de ser semelhante a 

Deus. A húbris do jovem cientista revela o seu desejo de subverter as leis da natureza 

e saciar a sua ambição pessoal e egoísta, não em favor da humanidade. É a sua 

excentricidade que inicia um círculo trágico de morte e caos. A ambição desmedida 

de Victor retoma a temática central da lenda germânica do Dr. Fausto, baseada na 

história de vida do misterioso alquimista e astrólogo alemão Dr. Johannes Georg 

Faust (1480–1540), conhecido pelo seu agnosticismo e pelas suas pesquisas que 

punham em causa as verdades tidas como absolutas. Dizia-se possuir o dom de prever 

o futuro, de ser um charlatão, uma vez que conseguira amealhar uma fortuna 

considerável, tendo granjeado a fama de aliado do demónio, à semelhança de outros 

alquimistas e ocultistas da época. A história de vida do Dr. Faust (Dr. Fausto, em 

português) foi reciclada em diversas ocasiões pela literatura ocidental, nomeadamente 

por Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), no seu poema épico homónimo, 

Faust, Eine Tragödie – Fausto, Uma Tragédia, escrito e reescrito ao longo da vida do 

autor. Goethe narra as vicissitudes do jovem Dr. Fausto, que frustrado com os seus 

estudos científicos, decide estabelecer um pacto com Mefistófeles no intuito, não 

somente de o munir de poder, de conhecimentos sobrehumanos, mas igualmente de 

todo o tipo de extravagâncias. A sua presunção por pretender equiparar-se a Deus tem 

um preço elevado – a sua alma. A sua busca pelo conhecimento superior cegam-no e 

convertem-no em um escravo do demónio. Após vender a sua alma a este, embarca 

num círculo trágico de desaventuras e mortes, apesar de no fim ser salvo por Deus 

(pelo menos uma parte da sua alma). A sequência de episódios fatídicos adquire um 

novo ímpeto quando Fausto se apaixona por uma jovem virgem chamada Margarida. 

Com o auxílio do demónio consegue seduzi-la e possuí-la, acabando por engravidá-la, 
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mas, no processo, a mãe e o irmão de Margarida morrem. Ao descobrir a verdade, 

Margarida enlouquece e afoga o recém nascido, sendo presa e condenada à morte. No 

fim, Margarida ao ver Fausto na companhia de Mefistófeles, recusa ser libertada da 

sua cela e pede clemência a Deus pela sua alma.  

A húbris de Victor Frankenstein é análoga a da personagem Dr. Fausto de 

Goethe. Similarmente, Victor sente-se desencantado com os seus estudos e anseia por 

abrir caminho no competitivo mundo da ciência, de fazer uma descoberta que lhe 

confira glória e imortalidade (Shelley 1992: 39). Infelizmente, em oposição a Fausto, 

Victor não é bafejado pela sorte da intervenção divina ao sucumbir ao carrossel da 

tragédia humana.  

A narrativa do Dr. Fausto representa o arquétipo universal da tragédia humana. 

A insatisfação do drama humano face ao seu destino contingente, nascido para sofrer 

e para morrer. As suas aspirações infinitas embatem na efemeridade da sua existência. 

Este mito ressurge na construção da personagem de Victor Frankenstein perante a 

iminência de poder assumir nas suas mãos o poder para infundir a centelha de vida 

sobre a nova criatura, concebida a partir de cadáveres humanos, Victor completa a sua 

criação humanoide, sentido-se poderoso. 

I collected the instruments of life around me, that I might infuse a spark of being into 
the lifeless thing that lay at my feet. It was already one in the morning; the rain pattered 
dismally against the panes, and my candle was nearly burnt out, when, by the glimmer 
of the half-extinguished light, I saw the dull yellow eye of the creature open; it 
breathed hard, and a convulsive motion agitated its limbs (...). His limbs were in 
proportion, and I had selected his features as beautiful. Beautiful! – Great God! His 
yellow skin scarcely covered the work of muscles and arteries beneath; his hair was of 
a lustrous black, and flowing; his teeth of pearly whiteness; but these luxuriances only 
formed a more horrid contrast with his watery eyes, that seemed almost of the same 
colour as the dun-white sockets in which they were set, his shrivelled complexion and 
straight black lips (Shelley 1992: 56). 

Ao invés da criação de Adão pelo Deus perfeito, a obra de Victor assemelha-

se a uma aberração deformada e hedionda. A sua vaidade traíra-o. A sua obra-prima 

dá lugar ao desespero do artista-cientista perante a sua criação imperfeita e 

monstruosa. 

I beheld the wretch – the miserable monster whom I had created. He held up the curtain 
of the bed; and his eyes, if eyes they may be called, were fixed on me. His jaws 
opened, and he muttured some inarticulate sounds, while a grin wrinkled his cheeks. 
He might have spoken, but I did not hear; one hand was stretched out, seemingly to 
detain me, but I escaped, and rushed downstairs. I took refuge in the courtyard 
belonging to the house (...) listening attentively, catching and fearing each sound as if it 
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were to announce the approach of the demonical corpse to which I had so miserably 
given life (Shelley 1992: 57). 
 

Em consonância com o mito do Prometeu, Victor ao desejar ser um benfeitor e 

salvador da humanidade, rebela-se contra a ordem estabelecida e concebe uma 

criatura a qual infunde de vida. Metaforicamente a faísca do fogo roubada do sol, com 

que o titã dotara a humanidade para a iluminar e para a fazer sobreviver, torna-se na 

obra de Mary Shelley a essência do saber científico que guia a humanidade no 

desbravar de novos horizontes, no domínio sobre o desconhecido e agreste mundo 

natural, apta a operar milagres, como diria o professor Waldman. É justamente, este 

saber tecnocientífico que mimetiza o poder do trovão e o transmuta em eletricidade, à 

maneira dos alquimistas, ao alcance do comum mortal. É através desta faísca de fogo, 

que a eletricidade parece difundir, que o jovem Victor Frankenstein acolhe a sua 

criação à vida. O jovem cientista torna-se um avatar do próprio Prometeu. A ciência é 

usualmente representada pela luz – pelo seu poder de antecipar o que se esconde além 

da escuridão; o conhecimento, o saber necessário para orientar o Homem no 

incógnito. A ciência sempre embarcou no inconformismo e na procura da novidade, 

de suplantar os limites conhecidos do cosmo. 

Raymond Trousson explica: “depuis le romantisme, Prométhée est devenu 

dans la culture occidentale le symbol par excellence de la révolte dans l’ordre 

métaphysique et religieux, tout comme l’incarnation de refus de l’absurde de la 

condition humaine”56. Justamente, imbuído por este espírito romântico, Victor anseia 

alcançar o derradeiro conhecimento científico e aceder ao desconhecido. Face ao 

absurdo da condição mortal Victor revolta-se, usando a ciência como ferramenta para 

desbravar novos horizontes. Susan E. Lederer e Richard M. Ratzan observam: 

“although her protagonist, Victor Frankenstein, failed to act wisely, Mary Shelley’s 

selection of “the modern Prometheus” as the subtitle of her novel suggests the 

potential for humankind to acquire these virtues to combine power with 

responsibility”57. A ciência simboliza a promessa de novas descobertas que podem 

acarretar perigos imprevisíveis e por vezes trágicos. Victor corporaliza os poderes 

ilimitados desta nova ciência. Ele incarna o destino do herói-vilão que o romantismo 

ousa ressuscitar, ao atrever-se a “vestir a farda” do Prometeu rebelde e criador. Ele 

                                                         
56 Trousseau, Raymond “Prométhée”, in Pierre Brunel (ed) (1994): Dictionnaire des Mythes Littéraires. Lonrai: Éditions du 
Rocher, p. 1187.  
57 Lederer, Susan E, and Richard M. Ratzan “Mary Shelley, Frankenstein”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science 
Fiction, Malden, Oxford: Blackwell Publishing, p. 462. 
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mesmo assume o comando do seu destino e subverte as leis da vida e da morte. O seu 

pathos tem tanto de humano como de trágico. Ele o confirma perante o Capitão 

Walton, outro promissor partidário de notoriedade científica, que os ilimitados 

poderes da ciência o ofuscaram... “enounced to destroy me” (Shelley 1992: 47). Tal 

qual Prometeu, em última instância, poderá ser estimado como o causador da penúria 

da humanidade, caso a sua húbris não o tivesse forçado a quebrar o pacto com Zeus e 

este, em resposta, não tivesse desprendido toda a sua ira sobre a humanidade 58, 

também Victor é o único culpado do desencadeamento da tragédia que a sua criação 

origina. 

A criação na qual tinha investido os seus sonhos tão pouco corresponde ao 

mito de Pigmalião e de Galateia. Na ânsia de alcançar a perfeição da sua obra, ao 

contrário da bela estátua de nome Galateia, que ganhara vida pelo amor do escultor 

Pigmalião, Victor fracassa no seu intento de moldar de beleza ideal a sua criação. O 

criador face a face da criatura sente-se horrificado e foge do seu laboratório. Numa 

espiral de horror adoece gravemente e uma vez mais isola-se do mundo de forma a 

mitigar a sua transgressão.  

Victor, ao contrário do Deus bíblico, não assume a sua prole. Abandona-o à 

sua sorte, e tal como Lederer e Ratzan notam, é incapaz de apelidá-lo59. Rejeitado por 

um pai imperfeito e corrompido pelas suas paixões, a criatura deambula por um 

mundo que também o denega, retratado como uma criação do demónio, “a daemon”, 

“a wretched devil” ou “a curse”. A criatura sem afinidades humanas, à semelhança de 

Adão expulso do Éden, recebe uma educação incomum ao aprender os modos de vida 

humanos pela observação atenta dos hábitos e costumes de uma família modesta, que 

vive numa pequena casa num bosque. Às escondidas dos membros da família, 

rapidamente aprende a falar, com a sua ajuda (não intencional), assim como aprende a 

ler e a interpretar três livros que encontrara perdidos numa sacola, Plutarch’s Lives – 

As Vidas de Plutarco, de Plutarco (46–120), The Sorrows of Young Werter – As 

Lamentações do jovem Werther, de Goethe e Paradise Lost – O Paraíso Perdido, de 

John Milton (1608–1674). Sobretudo este útltimo causa uma forte influência na 

educação informal e na consciência da sua diferença e da sua marginalidade face à 

sociedade que o rodeia.  

58 Trousseau, Raymond “Prométhée”, in Pierre Brunel (ed) (1994): Dictionnaire des Mythes Littéraires. Lonrai: Éditions du 
Rocher, p. 1189.
59 Lederer, Susan E, and Richard M. Ratzan “Mary Shelley, Frankenstein”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science 
Fiction, Malden, Oxford: Blackwell Publishing, p. 458. 
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Quando se depara com o seu criador, a sua eloquência e sensibilidade 

contrastam com a sua fealdade. A capacidade de se expressar através de um discurso 

coerente e fluído, deixam transparecer uma personalidade inteligente e forte; uma 

profunda transformação, uma maturação psicossocial foi operada no seu interior60. 

Nascido como uma tabula rasa, observamos agora uma espantosa evolução. Estamos 

defronte não a uma monstro amorfo e animalesco como um golem61, mas a um ser 

sensível e racional, o que faz dele um ser humano de pleno direito, de acordo com os 

parâmetros cartesianos. A prova disto mesmo reside no modo como questiona sua 

identidade, ou qual é a sua origem. “My person was hideous and my stature gigantic. 

What did this mean? Who was I? What was I? Whence did I come? What was my 

destination? These questions continually recurred, but I was unable to solve them” 

(Shelley 1992: 125). 

Revoltado com o seu desígnio, insurge-se contra o criador, para tal alude à 

obra de Milton para enquadrar o seu horizonte de conhecimentos e de expetativas e 

comparar o seu infortúnio ao de Adão literário, desesperado e rejeitado pelo seu pai. 
 
But Paradise Lost excited and far deeper emotions. I read it (…) as a true history. It 
moved every feeling of wonder and awe, that the picture of an omnipotent God warring 
with his creatures was capable of exciting. (…). Like Adam, I was created apparently 
united by no link to any other being in existence; but his state was far different from 
mine in every other respect. He had come forth from the hands of God a perfect 
creature, happy and prosperous. Guarded by the especial care of his Creator; he was 
allowed to converse with, and acquire knowledge from beings of a superior nature: but 
I was wretched, helpless, and alone (Shelley 1992: 126). 
 

A criatura questiona Victor o porquê de o ter criado tão imperfeito e de o ter 

abandonado como uma reles criatura, em oposição a Deus, que manifestou amor pela 

sua criação. O monstro contempla Victor como um criador descuidado, orgulhoso e 

egoísta. Sem a presença de um pai que o proteja e o ensine, sem família ou amigos, 

sem vínculos ou raízes de qualquer espécie, é somente – “o Outro”. “When I looked 

around I saw and heard of none like me. Was I, then, a monster, a blot, upon the earth, 

from which all men fled and whom all men disowned?” (Shelley 1992: 117) Sente-se 

tão ou mais isolado que o próprio vilão Satã. A criatura sugere que pelo menos este 

tinha semelhantes a quem poderia apelidar de amigos. 

                                                         
60 Curioso notar que a maturação psicológica e moral da personagem se enquadra nos preceitos do bildungsroman, ou romance 
de formação, muitas vezes associado ao romance gótico. 
61 O golem é uma criatura mítica possuindo aparência humana, criada artificialmente mediante um processo divino. Esta criatura 
presente na mitologia hebraica correspondia a um embrião, a uma massa informe, ainda em processo de maturação e desprovida 
de alma. 
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Hateful day when I received life! (...). Accursed creator! Why did you form a monster 
so hideous that even you turned from me in disgust? God, in pity, made man beautiful 
and alluring, after his own image; but my form is a filthy type of yours, more horrid 
even from the very resemblance. Satan had his companions, fellow-devils, to admire 
and encourage him; but I am solitary and abhorred” (Shelley 1992: 126-127). 
 

A sua alteridade é potenciada quando descobre a identidade do seu criador e 

descobre a triste verdade sobre a sua origem. No despertar da sua condição de 

proscrito, promete vingar-se contra Victor e contra a humanidade, errando durante 

meses até se deparar em Genebra, a cidade-mãe do seu criador. “I determined to seek 

that justice which I vainly attempeted to gain from any other being that wore the 

human form. (...). I feel the spirit of revenge enkindled in my heart” (Shelley 1992: 

135). Na sua vendeta começa por encarregar-se de William Frankenstein, o pequeno 

irmão de Victor, sendo a ama, Justine Moritz, acusada da sua morte e posteriormente 

executada.  

Desesperado, suplica a Victor, apelidando-o de pai, assumindo-o como uma 

entidade poderosa e quasi-divina, “you (...) my father, my creator” (Shelley 1992: 

135), para conceber uma companheira para si, em conformidade com Eva. Uma 

mulher semelhante a si com as mesmas imperfeições. De acordo com Lederer e 

Ratazan, “an equal who will afford him the affections of a sensitive being and an 

alternative to his profound isolation from the world of men”62. “You must create a 

female for me, with whom I can live in the interchange of those sympathies necessary 

for my being. This you alone can do; and I demand it of you as a right which you 

must not refuse to concede” (Shelley 1992: 140). 

Victor recusa inicialmente, mas a sua criação apela ao seu sentido de 

responsabilidade moral enquanto seu criador e pai. Promete-lhe fugir para a América 

do Sul, não contactar com o ser humano, não matar, nem destruir o habitat (Shelley 

1992: 141) e assegura deixá-lo em paz: “I shall not curse my maker” (Shelley 1992: 

142). 

Victor viaja até à Escócia para começar o seu novo projeto, novamente 

isolando-se da sociedade. Mas a presença do monstro continua a assombrá-lo, para 

onde quer que ele vá. Subitamente torna-se escravo da sua criação: “I was the slave of 

my creature I allowed myself to be governed by the impulses of the moment (...)” 

(Shelley 1992: 148). Deparamo-nos com uma inversão dos termos. O pai impotente 

                                                         
62 Lederer, Susan E, and Richard M. Ratzan “Mary Shelley, Frankenstein”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science 
Fiction, Malden, Oxford: Blackwell Publishing, p. 459. 
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enfrenta um dilema moral, impelido pela ideia de originar uma raça de criaturas 

hediondas, que rapidamente se dissemine pelo mundo e se torne uma ameaça à 

humanidade (Shelley 1992: 160), destrói a nova criação, perante o olhar incrédulo do 

monstro, quebrando a sua promessa. Irado, a criatura estabelece quem governa e 

quem deve obedecer. “You are my creator, but I am your master – obey!” (Shelley 

1992: 162). Mas Victor mantém-se intransigente, levando o monstro a ameaçá-lo, 

uma vez mais. “Beware; for I am fearless, and therefore powerful. I will watch with 

the williness of a snake, that I may sting with its venom. Man, you shall repent of the 

injuries you inflict” (Shelley 1992: 163). A criatura apresenta-se como a serpente 

demoníaca, que se tornara inimiga do Homem desde os tempos imemoriais bíblicos. 

Não tarda a cólera do monstro a revelar-se novamente. Henry Clerval, o melhor 

amigo de Victor, é morto, sendo Victor preso e indiciado como culpado. Mais tarde, a 

sua noiva, Elizabeth, na noite de núpcias, é estrangulada e pouco tempo depois, o pai 

de Victor falece de desgosto. À semelhança do mito de Fausto, o seu ato de subversão 

tem o efeito de desencadear um círculo de tragédia que culmina com a perseguição 

desenfreada que Victor enceta pelo Polo Norte à procura do monstro que arruinou a 

sua existência, numa busca incessante por destruir a sua própria criação abominável 

(num impulso infanticida). Não obstante, Victor não se distingue da fera magoada que 

criara. Criação e criador tornam-se, na fase final da obra, indistinguíveis. Ambos 

estão sozinhos, sem vínculos, destituídos de toda a humanidade, somente norteados 

pela sede de vingança. Ambos corporalizam o instinto selvagem e básico do ódio que 

nutrem um pelo outro. Perante as trangressões e pecados dos dois, ambos se 

transformam em verdadeiros monstros, não sendo de estranhar que, ao longo de duas 

centenas de anos, após a publicação do documento literário, o monstro sem nome 

tenha evoluído para também ele se apelidar como o seu pai, Frankenstein. 

Frankenstein pai e criador confunde-se e funde-se com “Frankenstein filho”. 

Gradualmente com a multiplicação de transposições fílmicas, leituras e 

reinterpretações da crítica e por que não dizê-lo de efabulações do imaginário 

coletivo, “Frankenstein and monster are repeatedly invoked as synonyms for acts of 

uncontrolled experimentation”63. Há uma identificação notória entre ambos. Conta-se 

em forma de anedota que quando a 3 de dezembro de 1967, Louis Washkansky, o 

                                                         
63 Botting, Fred “Monsters of the Imagination”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science Fiction, Malden, Oxford: 
Blackwell Publishing, p. 113. 
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primeiro paciente a receber o coração de outra pessoa, após acordar da cirurgia, 

perguntou ansiosamente se ele seria um novo Frankenstein.   

Victor preso no gelo, em estado de hipotermia e fatigado, é resgatado pelo 

navio do Capitão Walton, onde poucos dias mais tarde acaba por morrer, não sem 

antes lhe descrever o seu trágico périplo. Victor observa em Walton a mesma 

obsessão que o destruiu e alerta-o do facto.  

Learn from me, if not by my precepts, at least by my exemple, how dangerous is the 
acquirement of knowledge and how much happier that man is who believes his native 
town to be the world, than he who aspires to become grater than his nature will allow 
(Shelley 1992: 52). 

Victor retoma o papel de Fausto, culpando-se por todas as mortes que 

ocorreram. “I am the assassin of those most innocent victims; they died by my 

machinations” (180). Walton compadece-se com o sofrimento de Victor, observando-

o como uma figura trágica. Victor, momentos antes de expirar, sugere que a sua 

húbris é comparável a de Lúcifer ou de Prometeu “(...) like the archangel who aspired 

to omnipotence, I am chained in an eternal hell” (Shelley 1992: 204), “(...) like the 

Greek Prometheus, Frankenstein is doomed to be punished eternally for discovering 

the secrets of life (...)”64. 

Após a morte de Victor, Walton surpreende o monstro a velar o corpo do seu 

criador. Similarmente, o monstro autocarateriza-se como uma vítima do destino, um 

mártir incompreendido pelo seu pai e por toda a sociedade, “I, the miserable and the 

abandoned, am an abortion, to be spurned at, and kicked, and trampled on” (Shelley 

1992: 213). O monstro também se reconhece como o anjo caído em desgraça, Lúcifer, 

mais maligno do que bom, “the fallen angel becomes a malignant devil” (Shelley 

1992: 213). Explica que os seus pecados foram inculcados pela imperfeição da 

parentalidade humana e reforçados pela rejeição do mundo, tal como asseverara 

anteriormente a Victor: “I was benevolent and good; misery make me a fiend” 

(Shelley 1992: 97). Em sintonia com o bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau 

(1712–1778) confessa que a sua natureza era benévola, mas a sociedade corrompeu-o, 

tornando-o perverso. Analogamente ao criador, sente remorsos pelo círculo trágico à 

sua volta. Não deixa de ser patente a forma respeitosa com que se dirige a Victor, 

procurando a sua absolvição. 

64 Andrews, Stephen E. and Rennison, Nick (ed) (2006): 100 Must-Read Science Fiction Novels. London: A & C Black 
Publishers Limited, p. 119. 
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That is also my victim! (...), in his murder my crimes are consummated; the miserable 
series of my being is wound to its close! Oh, Frankenstein! generous and self-devoted 
being! what does it avail that I know ask thee to pardon me? I, who irretrievably 
destroyed thee by destroying all thou lovedst. Alas! he is cold, he cannot answer me 
(Shelley 1992: 211). 
 

 A morte de Victor simboliza o desaparecimento do último vínculo com a 

humanidade. Despede-se de Walton, a última figura humana que vê, e retira-se para 

se purificar. Em conformidade com o modelo da tragédia grega ou shakesperiana, 

suicida-se, apontando ser esta a única solução para por fim à sequência de fatalidades. 

  
I shall die, and what I know feel no longer felt. Soon these burning miseries will be 
extinct. I shall ascend my funeral pile triumphantly, and exult in the agony of the 
torturing flames. The light of that conflagration will fade away; my ashes will be swept 
into the sea by the winds. My spirit will sleep in peace; or if it thinks, it will not surely 
think thus. Farewell (Shelley 1992: 215). 
 

Segundo Aldiss, Frankenstein estabelece um novo marco na FC, abrindo 

novos horizontes e influenciando decisivamente os escritores seguintes, 

nomeadamente Herbert George Wells, “combining social criticism with new scientific 

ideas, while conveying a picture of her day, Mary Shelley anticipates the methods of 

H.G. Wells when writing his scientific romances” (Aldiss 1973: 23). 

De acordo com Roberts, Shelley 

 
establishes what amounts to an ethical cipher, one very often presente in subsequent sf: 
that scientific or technological novelty inaugurated with the best of intention entails 
unintended consequences, usually catastrophic. The great many sf texts that delineate 
evil flowing from intended scientific or rational good can claim descent from 
Frankenstein65. 

 

* 

1.6 – A Engenharia Genética e a criação de seres mutantes em A Ilha do Doutor 

Moreau e Splice – Mutante 

 

Segundo Jacques Baudou, “a Mary Shelley também pode ser atribuída a 

criação de um importante arquétipo de ficção científica, o do sábio superado pelos 

resultados das suas pesquisas e das suas descobertas” (Baudou 2008: 25). O mesmo 

sucede com o obstinado e excêntrico Dr Moreau, em The Island of Dr. Moreau – A 

Ilha do Doutor Moreau, o herói-vilão do prolífico Wells que, expatriado numa remota 

                                                         
65 Roberts, Adam “Mary Shelley (1797–1851)”, in Mark Bould et al. (ed) (2010): Fifty Key Figures in Science Fiction. London 
and New York: Routledge, p. 198. 
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ilha no Pacífico Sul, faz experiências com diversos animais no intuito de torná-los 

humanos, mas no fim, o seu desiderato termina por ser a sua sentença. “This genre, 

what H.G. Wells called “scientific romance,” is what is now called science fiction and 

within it Frankenstein initiated an ongoing tradition of narratives describing the 

experiment gone-wrong”66.  

No ano anterior à publicação de A Ilha do Doutor Moreau, em 1895, Wells 

publicara um ensaio intitulado “The Limits of Individual Plasticity” no qual teorizara 

sobre a possibilidade de alterar, por processos químicos ou cirúrgicos, um animal, 

acrescentando ou eliminando certas propriedades, tornando-o bastante distinto do 

original. Segundo Wells, esta metamorfose proporcionaria a total libertação dos 

grilhões da evolução natural. O autor especulara sobre as potencialidades da 

plasticidade e que esta marca estaria presente tanto no ser humano como nos animais. 

O romance científico de Wells fora inspirado pelo seu ex-tutor, o biólogo 

evolucionista, amigo e aliado de Charles Darwin, Thomas Henry Huxley (1825–

1895), avô de Aldous Huxley. Esta influência torna-se notória na visão pessimista de 

Wells quanto à possibilidade emergente da humanidade em regredir centenas de 

milhares de anos no seu processo evolutivo, ou seja, o risco de atavismo. 

O retrato do problemático e genial Moreau é decisivamente influenciado pelo 

escândalo que decorre da prisão e condenação do afamado escritor irlandês Oscar 

Wilde (1854–1900), que fora julgado e condenado a prisão e a trabalhos pesados 

pelos seus atos imorais67, sendo acusado de homossexualidade, vendo a sua reputação 

cair em desgraça, assim como a sua saúde se tornar débil. Analogamente Moreau é 

forçado a isolar-se numa remota ilha devido às suas crenças e práticas heterodoxas 

levadas a cabo no Reino Unido, assim como do seu ajudante e braço direito, um ex-

estudante de medicina, Montgomery, que presumivelmente teve de exilar-se devido a 

um affair homossexual. 

A história é narrada por Edward Prendick, o único sobrevivente de um 

naufrágio no Pacífico Sul, que após ser resgatado, é levado para uma recôndita ilha 

regida pelo intrigante Dr. Moreau, obcecado pelas suas experiências com animais, 

cujo nome, rapidamente Prendick associa a um eminente vivissector que pretende 

reverter a seleção natural, “metamorfoseando espécies de animais em seres humanos” 

66 Lederer, Susan E, and Richard M. Ratzan “Mary Shelley, Frankenstein”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science 
Fiction, Malden, Oxford: Blackwell Publishing, p. 464. 
67 Vide: McLean, Steven (2009): The Early Fiction of H. G. Wells – Fantasies of Science. London and New York: Palgrave 
Macmillan, p. 41.
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(Baudou 2008: 31). Enquanto recupera da sua frágil condição física e mental, Moreau 

e Montgomery restringem a sua área de circulação na ilha a um pequeno casebre. 

Todavia, os gritos hediondos de uma puma que ecoam do laboratório de Moreau 

amedrontam Prendick, levando-o a pensar que está prisioneiro e que será ele o 

próximo a sofrer às mãos daqueles dois homens. Prendick foge e aventura-se no 

interior da ilha, onde se depara com criaturas estranhas que, ora caminham eretos, ora 

andam em quatro, vestindo uma roupa azulada e com um tom de tez cobre e cabelo 

espesso e negro (Wells 2000: 37). Prendick realça a “fealdade grotesca (...) invariável 

destes ilhéus” (Wells 2000: 37). No início, o homem pensa tratarem-se de seres 

humanos peculiares, uma raça humana autóctone desta ilha, não distinta da surpresa 

que provocara a observação realizada por biólogos e antropólogos dos povos nativos 

da Polinésia, da Micronésia ou da Austrália, contemporâneos de Wells.  

Adentrando-se na “floresta misteriosa” depara-se com outras três criaturas que 

ensaiam um estranho ritual, incompreensível para si, relatando o efeito de estranheza 

e repulsa que lhe causam:  

 
estes seres humanos com a mais estranha das parecenças com algum animal conhecido. 
Cada uma delas, apesar da sua forma humana, do farrapo que vestia, e da grosseira 
humanidade da sua figura, trazia impressa em si, nos seus movimentos, na expressão 
do seu rosto, em toda a sua atitude, a insinuação agora irrefutável de qualquer coisa que 
lembrava um porco, a marca inequívoca da animalidade. Esta espantosa revelação 
deixou-me estarrecido, e em seguida o meu espírito encheu-se das mais horríveis 
interrogações (Wells 2000: 40). 
 

Esta descrição surge em conformidade com o referente vitoriano da 

supremacia do homem branco e a suposta inferioridade biológica das demais raças 

humanas, muitas vezes consideradas sub-humanas, num estado evolutivo inferior. 

Além deste aspeto antropológico-cultural, Wells mantém-se fiel à premissa cristã de 

domínio do Homem face ao reino da natureza e do reino animal e um importante 

componente na fundamentação do pensamento religioso, moral, político e científico 

ocidental68. 

 As indagações que preenchem a imaginação de Prendick e o inquietam são 

alimentadas pela fama de Moreau, “dos seus trabalhos sobre as transfusões de sangue. 

Aquelas criaturas que eu tinha visto eram as vítimas de uma experiência monstruosa!” 

(Wells 2000: 49) Prendick continua a manifestar receio de vir a transformar-se 

                                                         
68 Gordon, Joan “Animal Studies”, in Mark Bould et al. (ed) (2009): The Routledge Companion to Science Fiction. London and 
New York: Routledge, p. 332. 
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também ele numa cobaia das “abominações” (Wells 2000: 47) dos dois homens. “O 

que se passava, conforme interpretei então, era que a ilha era habitada apenas pelos 

dois vivissectores e pelas suas vítimas animalizadas” (Wells 2000: 50). 

Moreau explica-lhe o teor das suas investigações. O que fora proibido de fazer 

na conservadora Europa, agora pode, naquele amplo laboratório em que transformara 

a pequena ilha, dando azo às suas diabólicas ambições, ao replicar a húbris de caráter 

fáustico. “Hi non sunt homines, sunt animalia qui nos habemos vivissectado. Um 

processo de humanização” (Wells 2000: 64). Prendick surpreende-se com esta 

afirmação, e pelo enorme poder revelado pelo seu interlocutor. “Mas (...) estas 

coisas... estes animais falam!” (Wells 2000: 64) Prendick admira-se como aquelas 

criaturas que falavam, que se vestiam e se organizavam tal e qual uma pequena 

sociedade humana se tratasse, “não eram homens, nunca tinham sido homens. Eram 

animais humanizados, triunfos da vivissecção” (Wells 2000: 67). Estes seres eram 

triunfo do Dr. Moreau e da ciência. Moreau esclarece que os “Homens-Animais” 

(Wells 2000: 51), as “Pessoas-Animais” (Wells 2000: 57), ou “homens inferiores” 

(Wells 2000: 56), como são consignados por Prendick, são na realidade “animais 

esculpidos e forjados em novas formas” (Wells 2000: 68), ou seja, “monstros 

manufacturados” (Wells 2000: 68). Em sintonia com Dédalo, que criara uma criatura 

hedionda e sinistra, híbrida, metade homem, metade besta, o Minotauro, Moreau 

firma a criação de uma nova estirpe sobre a Terra. Ao fazê-lo, em consonância com o 

arquiteto ateniense, quebra os vínculos com a natureza. O enigmático cientista 

acrescenta: “a isso (ao estudo da plasticidade das formas vivas) dediquei a minha 

vida. Estudei durante anos, ganhando em conhecimento durante esse tempo todo” 

(Wells 2000: 68). Moreau vê-se como um homem com uma missão deífica de reverter 

a natureza e de a dotar de uma nova raça de seres híbridos semelhantes aos seres 

humanos física e psicologicamente, através da vivissecção. “Eu queria, eu apenas 

queria descobrir o limite extremo da plasticidade numa forma viva” (Wells 2000: 72).  

É através das investigações sobre a plasticidade animal que se tornam visíveis as suas 

potencialidades. O cientista assevera: “as possibilidades da vivissecção não se limitam 

a uma mera metamorfose física” (Wells 2000: 69). George Mann apelida esta 

interferência biológica de manipulação proto-genética alargada a outra espécie além 

do ser humano com o intuito de aumentar a sua capacidade intelectual (Mann 2001: 

481). “The Island of Dr Moreau (1896), although not strictly about genetics, deals 

with many of the same themes and in many ways set the moral standard for many 
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works on genetics yet to come” (Mann 2001: 486). 

 Moreau prossegue, dando exemplo de um porco, entre outros animais, capaz 

de ser educado através da ciência do hipnotismo (Wells 2000: 69),  

 
encontramos a promessa de uma possibilidade de substituir os antigos instintos 
inerentes por novas sugestões, exertando-as sobre as ideias fixas herdadas ou 
colocadas-as em substituição destas. Na realidade, grande parte daquilo a que 
chamamos educação moral consiste nessa alteração artificial ou perversão do instinto: a 
agressividade transforma-se, através do treino, no auto-sacrifício corajoso e a 
sexualidade reprimida em emoção religiosa (Wells 2000: 69-70). 
 

Efetivamente, a metamorfose dos animais passa não somente por uma 

profunda alteração física, mas também acompanhada de uma transformação psíquica, 

mediante o processo de hipnotismo, à semelhança do que ocorre em Brave New 

World. Moreau introduz certas noções e comportamentos nos cérebros das criaturas. 

Os instintos e desejos básicos e imediatos são substituídos pela razão em 

conformidade com a matriz racionalista e científica. Para que tal seja bem sucedido, o 

cientista sente que é imperioso humanizá-las, impondo-lhes estritas regras. As 

criaturas são condicionadas a obedecer a Moreau e a um conjunto de ensinamentos 

apelidados de “As Leis”, com uma regência semelhante a mandamentos sagrados. Tal 

qual Adam Roberts afirma estas criaturas “(…) have developed a primitive religion, 

centred on Moreau as a combined God of Mercy and Pain; as they chant: ‘His is the 

Hand that wounds, His is the Hand that heals’” (Roberts 2000: 62). Moreau, ao 

inverter as leis da natureza, reimprime um novo fôlego na evolução natural e inscreve 

ele mesmo, à semelhança de Prometeu, “As Leis” que orientam esta sociedade, tal 

como a luz guiara as primeiras comunidades de seres humanos pela mão do titã. 

Prendick, conduzido pelo Homem-Macaco até uma gruta, testemunha o magnetismo 

de Moreau elevado a entidade Toda-Poderosa por aquela estranha congregação. 

Prendick é obrigado a participar na “mais louca das cerimónias” (Wells 2000: 55) e 

aprender a “Lei”. A “Lei” representa o próprio Dr. Moreau. Prendick analisa como as 

criaturas se reúnem numa gruta e repetem em uníssono uma fórmula mecânica que 

mais não é que uma enumeração das obrigações e proibições a que estão sujeitos pelo 

seu criador, como por exemplo, não perseguirem os homens, não comerem carne ou 

peixe, ou não sorverem bebida (Wells 2000: 56). De seguida, entoam uma nova 

fórmula; o culminar do ritual sagrado que deifica Moreau: “Percorremos uma longa 

lista de proibições, e depois o canto alterou-se para nova fórmula:  
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- Dele é a Casa da Dor.
- Dele é a Mão que faz.
- Dele é a Mão que fere.
- Dele é a Mão que cura (Wells 2000: 56).

Os mandamentos evidenciam o trabalho do cientista em manipular as suas 

consciências. Prendick observa “que Moreau, depois de ter animalizado aqueles 

homens, tivesse infiltrado nos seus cérebros diminuídos uma espécie de deificação de 

si próprio” (Wells 2000: 56). As “Pessoas-Animais” sabem que se não cumprirem o 

catálogo de prescrições que lhes é imposto, têm de ser submetidas a um novo 

processo de “reformatação”, o mesmo é dizer serão sujeitas a um novo círculo de dor 

para os recondicionar. Perante este culto do criador, sobressai uma sátira do próprio 

Wells à religião (Roberts 2000: 62). Na mesma linha, Steven McLean argumenta que 

lidamos como uma paródia do trabalho do criador face a humanidade, manifestando 

através da introdução da “Lei” um elemento de blasfémia perante o Cristianismo 

(McLean 2009: 49). Fred Botting vai mais longe ao afirmar: “the humanized animals, 

automatically chanting the nursery rhyme “sing-song” of “Law” (“not to go on all-

Fours” etc.) mock the fragile and superficial values of human culture and 

civilization”69.  

Ao longo do século XIX e nos primórdios do século XX, era commumente 

aceite o termo “primitivo” e expressões derivadas para associar sociedades, religiões 

ou civilizações num estado de desenvolvimento inferior ao occidental, todavia, são 

hoje em dia, consideradas expressões incorretas70. O culto exercido por estes “homens 

inferiores” não difere do que é sustentado na época de Wells e descrito pelos 

antropólogos e colonizadores europeus no decurso das suas expedições e da 

convivência com tribos africanas ou outras sociedades indígenas de outras paragens, 

que, em contacto com o colonizador branco, sofrem um processo de interferência da 

sua própria cultura e assimilam caraterísticas da cultura exogénea. Do mesmo modo, 

ao venerarem o seu criador, as “Pessoas-Animais” identificam-se com a civilização 

humana que lhes é decretada e com tudo que isso implica71. 

Moreau parece controlar esta comunidade em todas as suas dimensões. 

Aparentemente, a sua ciência subverte completamente com sucesso as leis da 

69 Botting, Fred “Monsters of the Imagination”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science Fiction, Malden, Oxford: 
Blackwell Publishing, p. 118. 
70 O mais correto é o uso da expressão comunidades ou sociedades em pequena escala.
71 Vide: The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Wells, H(erbert) G(eorge)” [versão revista de 
Clute & Nicholls 1993]. Consultado a 15 de maio de 2018. 
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natureza. Se por um lado, o processo de humanização passa por submetê-los a um 

conjunto de regras de cariz civilizacional e potenciar as capacidades intelectuais 

superiores nos animais como a competência linguística ou o apuramento da sua 

inteligência, por outro lado, este aperfeiçoamento requer uma limitação do raciocínio 

abstrato, da imaginação ou a incapacidade de rirem ou de mentirem. Esta imposição 

mental imposta tende a eliminar a essência da sua animalidade, sendo as “Pessoas-

Animais” obrigadas a ser o que não são e a distanciarem-se da sua verdadeira 

natureza impelidos pelo medo que nutrem pelo seu criador. Humanizados à força, 

tornam-se escravos de Moreau. Prendick questiona os propósitos do excêntrico 

cientista:  

 
agora andavam aos tropeções com as grilhetas, viviam num medo que nunca acabava, 
importunados por uma lei que não podiam entender; a sua existência, que imitava a dos 
seres humanos, começava em agonia, era uma longa luta interna, um longo pavor de 
Moreau... e para quê? O que me comovia era o facto de ser tudo em vão (Wells 2000: 
92). 
 

O plano de replicar a humanidade, copiando a sua morfologia parece, 

igualmente não surtir os efeitos desejados, tal qual demonstra a aversão de Prendick 

para com aquelas criaturas: “horríveis caricaturas da imagem do meu criador” (Wells 

2000: 93). Tal como Victor Frankenstein criara uma hedionda criatura, longe da 

perfeição alcançada pela criação humana bíblica, igualmente Moreau, apesar dos seus 

esforços por conceber uma criatura perfeita, falha no seu propósito. Porventura, o 

“dócil” e leal criado de Montgomery, M’ling de entre todas as criaturas é o que 

demonstra “um aspecto mais humano. (...), um urso com mistura de cão e boi, e uma 

das criaturas feitas com mais minúcia. Tratava Montgomery com uma ternura e uma 

devoção estranhas” (Wells 2000: 80). No entanto, M’ling parece ser uma exceção. 

Prendick observa como o corpo dos demais “Homens-Animais” não passam de 

réplicas imperfeitas de ser humano, repugnantes e disformes.   

 
Talvez o que mais se destaca na sua aparência geral seja a desproporção entre as pernas 
e o comprimento dos corpos destas criaturas. (…). Outro aspecto era o porte avançado 
da cabeça e a curvatura desgraciosa e desumana da espinha. (…). A outra desformidade 
evidente encontrava-se nos seus rostos, quase todos prógnatos, com malformações na 
zona das orelhas, narizes grandes e salientes, cabelo muito parecido com uma pelagem 
ou muito eriçado, e muitas vezes olhos de cor estranha ou em posição invulgar (Wells 
2000: 78). 
 

A manipulação da natureza revela-se problemática e consciente dos perigos 

parece estar Moreau, sobretudo a nível do trabalho cerebral dos animais e da 



93 

eliminação dos seus “anseios, instintos, desejos que prejudicam a humanidade” 

(Wells 2000: 75). Moreau, todavia, está confiante que prevalecerá face aos 

obstáculos:  

(...) estas minhas criaturas pareceram estranhas e inquietantes, mas a mim, no momento 
em que acabo de as fazer, parecem-me seres humanos indiscutíveis. É quando as 
observo mais tarde que esta convicção se desvanece. Um traço animal, depois outro, 
sobem à superfície, olhando-me... Mas ainda hei-de vencer. (...) desta vez vou fazer 
uma criatura racional minha (Wells 2000: 75). 

Porém, não deixa de salientar a ameaça da animalidade. “Assim que a minha 

mão se retira deles, o animal começa a esgueirar-se de volta, começa a instalar-se 

novamente (...)” (Wells 2000: 75). Montgomery, pelo contrário, manifesta uma 

certeza inexpugnável quanto ao processo de humanização dos animais, convencido 

que está que estes se integrarão e mudarão (Wells 2000: 113). Devido à húbris, à 

sobranceria de Moreau, rapidamente os seus receios se transformam num terrível 

pesadelo. Neste particular Jardim do Éden, Moreau e Montgomery “tinham particular 

cuidado em evitar que conhecessem o gosto do sangue. Temiam as inevitáveis 

sugestões desse sabor” (Wells 2000: 78). Ambos sabem que a trangressão desta regra 

representa a regressão a um patamar de evolução anterior, à semelhança do fruto 

proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. A descoberta de um coelho 

morto com a espinha despedaçada revela o aflorar dos instintos de bestialidade das 

criaturas sobretudo do “Homem-Leopardo” e do “Hiena-Suíno”, dois dos “Homens-

Animais” mais temidos por Prendick. Este facto torna-se um elemento catalisador da 

narrativa, pois desencadeia a rebelião no seio daqueles contra o seu criador. Moreau e 

Montgomery reúnem todas as criaturas que “correndo em ardente obediência (...) 

começaram a adular Moreau e a entoar, sem ligar uns aos outros, fragmentos da 

última parte da litania da Lei: - Dele é a mão que fere, Dele é a mão que cura (...)” 

(Wells 2000: 86). Furioso o “Homem-Leopardo” ataca o seu criador, que o repele. De 

imediato inicia-se uma caça ao animal que impele todas as criaturas a correrem 

selvaticamente atrás do predador transformado em presa. Amedrontado e encurralado, 

o “Homem-Leopardo” afigura-se um alvo fácil à mira do revólver de Prendick.

Surpreendido perante a sua “atitude perfeitamente animal (...) e o seu rosto

imperfeitamente humano distorcido pelo terror” (Wells 2000: 90), Prendick apercebe-

se da sua humanidade e compadece-se da fortuna que o aguarda no laboratório de

Moreau, disparando o seu revólver (Wells 2000: 90). Num ápice os papéis invertem-
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se, o civilizado e pacífico Prendick torna-se um predador bestializado face às 

contigências e à luta entre a razão e o instinto, não diferindo muito dos híbridos 

carnívoros que lutam pela sua libertação. “Ocorreu-me a estranha convicção de que, 

excluindo a rudeza das linhas, o grotesco das formas, tinha diante de mim todo o 

saldo da vida humana em miniatura, toda a interacção entre o instinto, a razão e o 

destino, na sua forma mais simples” (Wells 2000: 91). Não demora muito tempo até 

que a natureza reverta o curso dos acontecimentos e castigue a ousadia desmedida de 

Moreau.  

 
Um destino cego, um vasto mecanismo impiedoso, parecia encarregar-se de cortar e 
dar forma à trama da existência, e eu, Moreau (pela sua paixão da pesquisa), 
Montgomery (pela sua paixão pela bebida), as Pessoas-Animais, com os seus instintos 
e as suas restrições mentais, éramos dilacerados e esmagados, implacavelmente, 
inevitavelmente, na infinita complexidade das suas rodas em incessante movimento 
(Wells 2000: 92). 
 

A tentativa de manipulação da natureza vira-se contra o “feiticeiro” quando a 

puma, em que Moreau depositava tanta fé em poder transformar na sua melhor 

criação, o mata. Sem a presença opressiva de Moreau, vítima “da teimosia da carne 

animal” (Wells 2000: 75) ou de Montgomery, vítima dos seus excessos, os animais 

híbridos sedentos de sangue, libertos das grilhetas do terror, retomam a sua verdadeira 

essência de monstros selvagens, não se distanciando da figura de Caim (filho das 

transgressões originais). Na companhia das criaturas de Moreau, Prendick receia pela 

sua vida ao observar como a sociedade “perfeita” erigida por aquele se desmorona, 

enquanto os animais, gradualmente, vão perdendo todas as caraterísticas humanas e 

regressam ao seu estado pristino.  

 O cientista apresenta uma conduta indiferente a questões éticas (McLean 

2009: 54), interessado unicamente na sua ambição em romper com o ciclo da 

natureza, em equiparar-se ao papel de criador. A práxis de Moreau leva-nos a 

questionar os riscos que advêm quando a ciência e a tecnologia se pautam pela 

privação de ética. A noção que poderemos ser destruídos pelas nossas próprias 

criações é uma premissa que preenche o nosso imaginário e que é recorrente quer em 

Frankenstein, quer em A Ilha do Doutor Moreau (D’Ammassa 2005: 198). 

 
Moreau’s experiments should not be understood merely as the undertaking of a willful 
individual whose act of hubris is defined as an attempt immediately to overcome the 
cosmic process. Rather, his project constitutes an attempt to deflect the wider 
mechanics of evolution away from the island. In other words, Moreau is attempting to 
procure for himself a secluded space in the universe in which a cessation of the cosmic 
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process occurs. In its place, he optimistically aims to impose on his creations his own 
vision of evolutionary control and then perfection (McLean 2009: 54). 
 

No fim, como Prendick nota, os instintos básicos e selvagens retornam e 

acabam por impor-se face às ameias das regras institucionais humanas e da razão 

artificialmente imposta pela vida em sociedade. A narrativa de Wells depara-se-nos 

como uma questão essencial: seremos indivíduos eminentemente racionais ou 

instintivos? Face a uma ameaça exterior, seremos tão diferentes assim dos animais 

que consideramos inferiores? Quando Moreau derruba as barreiras entre o reino 

animal e a humanidade, cria um pequeno mundo híbrido, onde convivem animais 

humanizados e humanos animalizados, praticamente indistinguíveis uns dos outros.  

Por um lado, longe da civilização, a confraternização com os “homens 

inferiores” leva Prendick a encontrar semelhanças entre as “Pessoas-Animais” e a 

maioria das pessoas comuns que habitam o mundo humano que julga conhecer.  

 
Via uma das desajeitadas criaturas bovinas que moviam a lancha (...) e dava por mim a 
pensar, esforçando-me por recordar qual seria a diferença entre ele e qualquer labrego 
verdadeiramente humano arrastando-se para casa depois do seu dia de trabalho 
mecânico; ou deparava com o rosto manhoso e traiçoeiro da Mulher-Raposa-Ursa, 
estranhamente humano na sua astúcia especulativa, e chegava a imaginar que já o tinha 
encontrado antes, numa ruela de uma cidade qualquer (Wells 2000: 81). 
 

Por outro lado, segundo Prendick, Montgomery não gosta do contacto com 

seres humanos, parecendo preferir a companhia dos animais (Wells 2000: 80). Esta 

sua faceta é palpável no comportamento que revela face a M’ling, tratando-o como 

um semelhante. Aquando da morte de Moreau, é incapaz de reagir de forma razoável; 

refugia-se na bebida e decide fazer uma festa acompanhado das criaturas híbridas. 

Prendick observa que o único ser humano na ilha, com exceção de ele mesmo, 

Montgomery perdera a noção da realidade. “Você transformou-se num animal. Vá 

então para junto dos animais” (Wells 2000: 103). Montgomery distancia-se e 

Prendick sente que já não pode ajudá-lo, “que de facto ele já era quase da espécie 

daquelas Pessoas-Animais, impróprio para o convívio humano” (Wells 2000: 105). A 

sede de sangue e o sabor da bebida despertam o instinto adormecido das criaturas. Em 

consequência dos seus atos insensatos, na manhã seguinte, ele e M’ling aparecem 

mortos. 

   O próprio Prendick, após semanas de contacto com aqueles seres e depois da 

morte de Moreau e do seu braço-direito, tem dificuldade em distanciar-se deles. 
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“Tornei-me assim uma das Pessoas-Animais da ilha do Doutor Moreau” (Wells 2000: 

114). A sua humanidade esvai-se e uma espécie de murmúrio animalesco latente 

começa a emergir no seu íntimo. Desaparecidos os últimos vestígios das convenções 

sociais humanas, o último homem na ilha luta diariamente pela sua vida, sendo 

obrigado a estimular os seus instintos básicos de defesa e de sobrevivência, não se 

diferenciando das “Pessoas-Animais”. É forçado a matar para subsistir.  

Quando finalmente consegue escapar da ilha e regressa à civilização, sente que 

já não é o mesmo e teme que o instinto animal se desprenda do subsconciente da 

humanidade e se torne ameaçadoramente real.  

 
Nessas alturas olho em redor e observo os meus semelhantes. E sou tomado pelo medo. 
Vejo rostos vivos e apaixonados, outros inexpressivos ou perigosos, outros indecisos, 
traiçoeiros; nenhum possui a calma autoridade de uma alma sensata. Tenho a sensação 
de que o animal reaparece neles; que a qualquer altura a degradação dos habitantes da 
ilha será de novo representada numa escala mais ampla (Wells 2000: 126). 
 

 Wells alerta-nos que a fronteira entre a humanidade e a animalidade é ténue e 

adverte-nos para a possibilidade de uma metamorfose ocorrer no interior do Homem. 

Todos nós podemos perder a lucidez, a nossa humanidade, a nossa razão em qualquer 

momento e tornarmo-nos tão ou mais bestializados que os “Homens-Animais” 72. 

“Looking at the Beastfolk makes Prendick aware of the latent bestiality that resides in 

his own humanity. It also emphasises that the text creates a line of continuity between 

the civilised and the primitive as well as between humans and animals” (McLean 

2009: 53). 

 O microcosmos que a ilha resulta ser, onde o ambicioso Moreau leva a cabo as 

experiências, opera como uma metonímia de toda a comunidade humana. Wells 

observa que a suposta superioridade de que a evolução natural dotou a humanidade 

afinal parece não ser um dado adquirido. Deparamo-nos com traços de atavismo nas 

criaturas que habitam a ilha. Simbolicamente esta conceção estende-se a toda a 

civilização humana. As palavras de Patrick Parrinder sugerem isso mesmo. “Wells 

combines a gripping adventure tale with a haunting meditation on the Huxleyan 

theme that humanity is descended from apes, not angels”73. 

 

* 
                                                         
72 Lembremos a citação de Nietzsche com que abrimos este capítulo, indiciando o filósofo alemão que, num ápice, a bestialidade 
animal pode aflorar no Homem mais civilizado. 
73 Parrinder, Patrick “H. G. Wells (1866–19546)”, in Mark Bould et al. (ed) (2010): Fifty Key Figures in Science Fiction. London 
and New York: Routledge, p. 242. 
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O documento fílmico canadiano Splice – Splice – Mutante, de 2009, de 

Vincenzo Natali (1969–), supõe uma apropriação e reescrita atualizada da temática da 

conceção de criaturas híbridas artificiais, presente quer em Frankenstein or the 

Modern Prometheus, de Shelley, quer em A Ilha do Doutor Moreau, de Wells. O 

desejo da criação de um “Novo Homem” ou de uma “Nova Mulher”, de uma novo 

Adão e de uma nova Eva, é um desejo antigo no seio da FC, trilho que foi esboçado 

inicialmente pela própria Shelley. Splice – Mutante surge como uma incarnação do 

mito da húbris científica na criação de um ser humano artificial ao jeito de 

Frankenstein, recriando-o na construção de um monstro híbrido que quebra as 

barreiras entre diferentes realidades, entre os reinos vegetal, animal e humano, 

assomando um ser mutante pós-humano (Schmeink 2016: 121). 

David M. Higgins e Roby Duncan explicam-nos o conceito de pós-

humanismo, relacionando-o com o termo trans-humanismo, anteriormente analisado 

neste capítulo. 

Posthumanism/Transhumanism: A pairing of terms used to denote the transformation 
of humans into modified, possibly superior beings often characterized by a 
transcendence of human physical frailty and a ceasing of the aging process. People who 
have not yet completed this transformation, but who have either begun the process or 
have embraced a posthumanist philosophy, are often identified as ‘transhuman’. 
Transhumanist fiction is often identified by the presence of technologically-advanced 
utopian settings, transformative self-modification, and by a recognition of the 
constructedness of contemporary cultural, gender and class norms. Transhumanism is 
not just a genre or element within SF; it is also an SF-inspired philosophy and cultural 
movement which often focuses on technological self-modification, life extension and 
control over the direction of evolution74.  

Notamos como o desenvolvimento do ser híbrido, que resulta das experiências 

do jovem casal de ambiciosos bioquímicos, Clive Nicoli (Adrien Brody) e Elsa Kast 

(Sarah Polley), vai gradualmente passando por diferentes estádios evolutivos que 

denotam um traço específico genético de uma determinada espécie inserida no seu 

ADN. Contudo e inesperadamente, as diferentes mutações genéticas evolutivas que 

atravessa têm o condão de a tornar mais humana, logo menos inumana, como seria 

suposto. No final da obra cinematográfica, a criatura é dotada de uma inteligência e 

força incomuns, sobressaindo alguns dos rasgos mais conspícuos de cada espécie 

vinculada a si. 

* 

74 Higgins, David M. and Roby Duncan “Key Critical Concepts, Topics and Critics”, in Nick Hubble and Aris Mousoutzanis (ed) 
(2013): The  Science Fiction Handbook, London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury, p.130-131. 
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 “Se Deus não queria que explorássemos o Seu domínio, por que nos deu o mapa?” 
 

A citação pertence a Clive e a Elsa (lembrando-nos a citação de Willard 

Gaylin ou a própria justificação de Drucker, em O 6º Dia para a prossecução com a 

clonagem humana), publicada num artigo numa revista científica, após terem criado 

com sucesso, em laboratório, dois novos seres, com aspeto amorfo que apelidaram de 

Ginger (fêmea) e Roger (macho). Estas duas criaturas foram concebidas a partir da 

combinação do ADN de sete espécies, a saber: uma ave, um cavalo, um peixe, um 

canguru, um lagarto, um caracol e de uma planta, ou seja seres, quer do reino animal, 

quer do reino vegetal. Rapidamente, os dois seres suplantam as suas expectativas ao 

tornar possível extrair proteínas para uso médico. Ambos pressentem que estão 

próximos da “descoberta médica do século”, propondo à farmacêutica para a qual 

trabalham, a Newstead Pharmaceutical, passarem a uma nova fase na sua 

investigação, incorporarem ADN humano na matriz híbrida de forma a tratar várias 

doenças genéticas como o Parkinson, o Alzheimer, a Diabetes, entre vários tipos de 

cancro. Não obstante, a diretora executiva da farmacêutica, Joan Charot (Simona 

Maicanescu) recusa este rumo devido às implicações éticas inererentes. Ao invés, 

sugere-lhes que os dois se concentrem em “isolar o gene que produz a proteína 

mágica na Ginger e no Fred”, continuando o projeto denominado de “Splice” 

 Desalentados, Clive e Elsa não desistem das suas pretensões e decidem 

continuar em segredo com as suas investigações, ou seja, ir mais além do que os 

propósitos conservadores da farmacêutica. Elsa está determinada em juntar ADN 

humano às sete espécies e conceber uma nova forma híbrida, apesar de algumas 

dúvidas iniciais de Clive. Por fim, Elsa convence-o, afirmando que “os cientistas 

ultrapassam os limites.” Elsa combina ADN humano (que mais tarde descobrimos que 

é o dela mesmo) na mescla genética que originara as duas criaturas amorfas. A sua 

experiência é bem sucedida e, às escondidas dos seus colaboradores de laboratório, 

criam um ser híbrido a quem Elsa dá o nome de Dren (Abigaile Chu/Delphine 

Chanéac). Em pouco tempo, a investigadora vai-se afeiçoando à criatura que, tendo 

parte do seu património genético, a acarinha como se sua filha se tratasse, apesar das 

manifestas cautelas de Clive que a vê como uma ameaça dia após dia, dado o seu 

célere crescimento e erupções violentas, obrigando o casal, volvidas algumas 

semanas, a transportá-la para uma quinta da família de Elsa. O desenvolvimento de 

um comportamento psicótico torna-se notório com a evolução de Dren. Observamos 
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que a infância funesta de Elsa, tendo sido vítima de abusos, ressalta no 

comportamento instável entre a própria Elsa e Dren que conflui com a mutilação da 

cauda desta última por parte da primeira.  

Entretanto, o projeto “Splice” é apresentando com pompa e circunstância 

perante a comunidade científica e a comunicação social. No entanto, a apresentação é 

desastrosa, uma vez que o grupo de cientistas não se dera conta que Ginger mudara de 

género. Quando Ginger encontra Roger entram em luta libertando toda a sua 

ferocidade, matando-se um ao outro. Face ao duro revés, Joan ameaça Clive e Elsa e 

adverte-os: “acabaram-se os monstros!” 

De volta à quinta, receiam que a sua experiência com Dren também possa 

correr mal e, por mais de uma vez, pensam em desfazer-se dela. Mas parece ser tarde 

demais, pois a sua criatura está fora do seu controlo, adquirindo capacidades 

inusitadas, além de um aumento cognitivo significativo, sendo capaz de fazer 

associações linguísticas e de replicar comportortamentos humanos, levando, desta 

feita, Clive a afeiçoar-se a ela, sentindo uma forte atração física por esta criatura que 

se vai tornando mais humana, dia após dia, chegando a manter relações sexuais com 

ela e testemunhadas por Elsa. Dren conseguira cativar a atenção de Clive e mostrara 

uma enorme capacidade de aprendizagem de condutas humanas, inclusive de métodos 

de sedução. Tal como Schemeink aponta, 

over the duration of the film, Dren’s cognitive abilities become more and more human-
like and the film complicates the issue of a human/ non-human distinction. She wears 
clothing, learns language skills (she spells ‘tedious’ to express her boredom), and is 
shown to mimic human behavior (expressing frustration by pounding on the table with 
her fists). She closely observes Clive and Elsa’s behavior, but whenever the film 
reveals her desires to be accepted and loved by the two parental figures, it also provides 
a complicating motion in the scene. (Schmeink 2016: 130) 

Face a este desenrolar invulgar dos acontecimentos, ambos lamentam o curso 

que a sua experiência tomou. A sua experiência há muito está fora do seu controlo. À 

semelhança do monstro de Frankenstein, Dren envereda pelo trilho da humanização, 

mostrando sinais de carência de amor e necessidade de sentir-se compreendida. 

Todavia, os seus criadores receiam o seu comportamento instável e, por vezes, 

animalesco, que a faz aproximar-se das criaturas humanizadas à força do Dr. Moreau. 

Porém Natali vai mais longe na estruturação do relacionamento entre o ser mutante e 

os seus progenitores. A criatura, ao possuir o ADN de Elsa, mantém uma relação 

afetiva superior e mais humanizante ao que é estabelecida pela criatura de 
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Frankenstein ou pelos “homens inferiores” do Dr. Moreau, sem qualquer vínculo 

genético com os seus criadores. 

Clive afirma: “alterámos as regras. Ultrapassámos os limites e as coisas 

ficaram confusas [acerca] do certo e do errado.” Em seguida, Clive sugere que a sua 

companheira concebeu aquela experiência não para benefício da humanidade, mas 

sim para benefício da sua própria carreira. Deparamo-nos como a húbris de Elsa se 

sobrepõe a questões éticas e determina a sua atitude face a tudo o resto, colocando 

inclusive a sua vida pessoal em segundo plano. Elsa recusa ter um filho com Clive, ao 

invés, prefere manter Dren por perto, não apenas com o intuito de estudá-la, mas de a 

moldar. Um círculo de eventos catastróficos é desencadeado pela ganância de Elsa. O 

que parecia ser um milagre da ciência, revela-se um erro fatal de consequências 

funestas. 

No decurso da narrativa deparamo-nos como Clive e Elsa nutrem uma relação 

de amor/abjeção por Dren. Se num primeiro momento, apenas Elsa parece desejar 

prosseguir com a experiência e mostrar alguma simpatia para com Dren, aos poucos 

Clive vai tolerando-a. Todavia, quando o rápido desenvolvimento de Dren se revela 

um problema, ambos aceitam, a custo, cessar a experiência. Quando se preparam para 

colocar um fim no projeto, Dren adoece e parece estar a morrer. Perante a iminência 

da sua morte, ambos compadecem-se do seu estado. No entanto, mais um volte-face 

ocorre, a criatura sobrevive, adaptando-se e evoluindo progressivamente ao ambiente 

em redor, não somente física mas igualmente cognitivamente (Schmeink 2016: 132). 

Este novo ser híbrido manifesta a sua ambiguidade, um ser pós-humano que congrega 

em si a multiplicidade emergente de um património genético tão diversificado. Dren 

usa as potencialidades de cada espécie que compõe o seu ADN de acordo com a 

situação, beneficiando com isso. Dren passa por outra mutação e em consonância com 

o que sucedera com Ginger, muda de género, tornando-se um perigoso predador que 

age em função de se tornar o único macho, acabando por matar todos os presumíveis 

rivais que se encontram no seu caminho como o irmão de Clive e seu colaborador no 

laboratório, Gavin (Brandon McGibbon), William Barlow (David Hewlett), um 

membro da farmacêutica, e o próprio Clive. No final termina por engravidar Elsa, 

antes desta o matar.  

 Na última sequência do filme, Elsa, grávida de vários meses, provavelmente 

próxima de dar à luz, assina um contrato sigiloso com Joan Charot. Esta refere que 

Dren “revelou ser um caldeirão de inimagináveis mistérios químicos. (...) estava 
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repleta de componentes únicos.” Finalmente, a diretora acede a levar o projeto 

“Splice” a uma nova fase, vendo o enorme potencial da criação de um ser mutante 

híbrido com ADN humano, o ADN de Elsa Kast. As implicações éticas são relegadas 

para um plano inferior quando o retorno financeiro se revela muitíssimo tentador. Mas 

algumas questões colocam-se. Poderão ambas controlar, em nome da ciência, a 

experiência em que embarcam? Poderão manter sob controlo todas as variáveis em 

jogo? Que tipo de criatura nascerá? Será que o seu ADN humano prevalecerá face ao 

ADN não-humano ou ocorrerá o oposto? Será que o esforço de criar um ser híbrido de 

múltiplas faces biogenéticas valerá a pena? Poderá a humanidade beneficiar do 

nascimento de um ser mutante que se revela instável, imprevisível e perigoso quando 

atinge a idade adulta? 

* 

1.7 – A húbris científica levada ao extremo - Experiências auto-infligidas em O 

Homem Invisível, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Sr. Hyde e o acidente em The 

Fly – A Mosca 

O retrato do cientista obcecado com as suas pesquisas e alienado do contacto 

com a sociedade é um tema recorrente na FC. Notamos como entregue à sua húbris, o 

cientista caminha numa espiral de caos rumo à loucura, relacionada com o mau uso 

dos conhecimentos científicos, nomeadamente para finalidades egoístas e reprováveis 

eticamente. Verificamos como a provocação do cientista, abandonado à sua quimera 

em conquistar a glória a todo o custo, alcança o seu expoente máximo em obras 

clássicas do género como são os casos de The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. 

Hyde – O Estranho Caso do Dr Jekyll e Mr Hyde, publicada em 1886, do escritor 

escocês Robert Louis Stevenson (1850–1894) e The Invisible Man – O Homem 

Invisível, de 1897, identificado como o terceiro romance científico de H. G. Wells. 

Em ambas as narrativas, a personagem central é um cientista cujas investigações 

superam as suas expetativas e rapidamente se tornam eles mesmos cobaias da 

experiência que levam a cargo.  

Se em Frankenstein or The Modern Prometheus, Victor se vê envolvido num 

ciclo de morte em causa da sua transgressão, o mesmo ocorre com o Dr. Moreau, após 
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ter levado longe demais as suas experiências e ter acreditado que poderia vencer a 

natureza, já em Splice – Mutante, Elsa Kast é vítima da sua própria ousadia e, ao 

tornar-se hospedeira, de uma nova espécie híbrida, inicia uma nova fase de contornos 

imprevisíveis; já Dr. Jekyll, em O Estranho Caso do Dr Jekyll e Mr Hyde, e o jovem 

Griffin, em O Homem Invisível, ao aspirarem ao sonho de eles mesmos suplantarem 

as suas fragilidades humanas e, deste modo, subjugarem os seus semelhantes, 

confrontam-se com um mundo virado do avesso, em que ambos são rejeitados e 

perseguidos pela humanidade. 

 

* 

 

Enquanto que a gravidez de Elsa Kast decorre da sua insensatez ao ver-se  

superada pelos resultados da sua experiência, ao permitir que o ADN humano se 

fusione com o de outras espécies, o mesmo não sucede com o protagonista do filme 

de Cronenberg, The Fly – A Mosca. O filme rapidamente se tornou um ícone do 

cinema de FC e de Terror, baseado num conto do escritor franco-britânico George 

Langelaan (1908–1972), publicado em 1957, numa edição da revista Playboy, tendo 

tido uma primeira transposição fílmica no seguinte ano. Embora com bastantes 

alterações relativamente ao documento que serviu de ponto de partida, nomeadamente 

o nome das personagens e o enredo, o leitmotiv mantém-se, as implicações da criação 

de uma espécie híbrida, mediante o cruzamento entre o ADN humano e o ADN 

animal, mostrando-se atrativo a um público sedento de ouvir histórias surpreendentes 

e aterradoras. A produção de 1986 conseguiu catapultar a mensagem original de 

Langelaan – o perigo dos avanços tecnocientíficos. A história centra-se em redor de 

Seth Brundle (Jeff Goldblum), um prodigioso e excêntrico cientista que ao criar um 

sistema inovador de teletransporte, acredit poder mudar a história da humanidade. 

Uma noite, apesar de se encontrar bêbado e absorto, decide experimentá-lo, pondo a 

sua sabedoria e crença em prática. Ao contrário de Elsa, a sua invenção não é 

despertada pela sua húbris. “(...) Brundle’s invention of teletransportation does not 

emerge from ambition (...), but from his regular experience of motion sickness – a 

condition that reinforces his childlike persona”75. Despreocupado e confiante, ignora 

que uma mosca também se encontra no aparelho. Brundle assiste impotente como o 

                                                         
75 Abbott, Stacey “David Cronenberg (1943–)”, in Mark Bould et al. (ed) (2010): Fifty Key Figures in Science Fiction. London 
and New York: Routledge, p. 58. 
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seu genoma se combina com o genoma de uma mosca doméstica. A partir desse 

momento, Seth começa a experienciar diversas mudanças biológicas e neurológicas, 

remetendo-nos para a novela de Kafka – Die Verwandlung (A Metamorfose), 

publicada em 1915. Inicialmente, Brundle torna-se mais ágil, viril e forte, sentindo-se 

poderoso e invencível. Todavia, com o decorrer dos dias, a sua namorada, Veronica 

Quaife (Geena Davis), testemunha com horror a sua penosa mutação e degeneração, 

até que o seu corpo começa a desfazer-se. 

* 

A manipulação genética foi igualmente um tema caro para o genial H. G. 

Wells. Se já encontraramos em A Ilha do Doutor Moreau indícios de uma precoce 

engenharia genética, esse trilho é reafirmado em O Homem Invisível. Nela, Wells 

relata a história de Griffin, um jovem cientista alienado do seu contexto físico, que 

inventa um mecanismo ótico que altera o índice refrativo de um indivíduo fazendo 

coincidir com o índice do ar de modo a que um corpo não absorba, nem reflita a luz. 

Após ter ingerido algumas drogas sintéticas, Griffin decide experimentar o seu 

engenho, tornando-se invisível, não conseguindo inverter o processo. O jovem 

cientista, à semelhança do doutor Jekyll, desafia a ordem moral e social estabelecida, 

sendo vítima da sua invenção e do seu orgulho, acabando por falecer de maneira 

brutal. Ele incarna perfeitamente o protótipo de cientista louco formatado pela 

literatura especulativo-fantástica dos séculos XVIII e XIX, incapaz de refrear os seus 

ânimos ao impor a sua fúria contra a própria humanidade da qual se dissocia. A sua 

húbris demoníaca em trilhar novos rumos para a ciência levam-no a ultrapassar 

barreiras, aparentemente, inultrapassáveis.  

* 

 A 30 de janeiro de 2012, o Diário de Notícias publicava um artigo com o título 

sugestivo de «O sonho de “O Homem Invísivel” está mais perto». No mesmo artigo, 

lia-se que o sonho da invisibilidade, aparentemente inverosímil, de Wells, estaria 

próximo de se tornar realidade. Cientistas norte-americanos teriam concebido um 

material sintético capaz de 
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envolver um objeto tridimensional e torná-lo invisível sob qualquer ângulo. A partir de 
um método conhecido como ‘cloaking plasmonic’ (disfarce plasmómico), os cientistas 
conseguiram ocultar um cilindro de 18 centímetros dentro do espectro eletromagnético 
das micro-ondas76.  
 

Novamente a ciência, como no caso do teletransporte ou dos telemóveis, 

ambos “revelados”, em 1966, pela mão do guionista e produtor cinematográfico Gene 

Roddenberry (1921–1991) na série televisiva Star Trek – O Caminho das Estrelas, é 

antecipada pela imaginação do universo ficcional da FC, sendo seriamente 

influenciada por esta. 

Todavia, este desejo de invisibilidade é muito anterior a Wells, tendo o 

escritor britânico sido profundamente influenciado pelo mito do Anel de Giges 

apresentado pelo filósofo grego Platão, em A República (cerca de 360 a.C.). Giges era 

um pastor que apenas praticava boas ações. Um certo dia, numa caverna, encontra um 

cadáver. Numa das suas mãos reluz um anel de ouro. O pastor estonteado pela riqueza 

de tal anel, dele se apodera. Giges experimenta-o e torna-se invisível. Sem ninguém 

para auscultar o seu comportamento, o bom pastor rapidamente é seduzido a praticar 

ações pérfidas para seu próprio usufruto. Vendo as inumeráveis vantagens em possuir 

tamanha fortuna, Giges seduz a rainha do reino de Lídia (na atual Turquia) e com a 

sua ajuda mata o rei e usurpa o seu trono. Platão coloca-nos perante um dilema moral. 

Será que alguém consegue resistir à tentação de exceder os seus limites biológicos e 

tudo poder alcançar, sabendo que as suas ações não são monitorizadas por ninguém? 

Esta indagação moral colocada pelo anel mágico que permite a invisibilidade foi 

retomada já no século XX por John Ronald Reuel Tolkien (J. R. R. Tolkien) (1892–

1973) na conceção, em 1937, da obra literária The Hobbit, or There and Back Again 

(O Hobbit), um manuscrito dedicado a um público infanto-juvenil e na subsequente 

saga literária em três volumes – Lord of the Rings (O Senhor dos Anéis), publicados 

entre 1954 e 1955. Em traços genéricos, a trama dos quatro documentos literários 

centra-se nas aventuras das personagens Bilbo Baggins e do seu sobrinho, Frodo, 

perseguidos por entidades demoníacas controladas por um ser chamado Sauron que 

deseja a todo custo resgatar o anel mais poderoso de todos por si criado, e que permite 

a quem o usar, o poder da invisibilidade. Não obstante, o enorme poder do anel, este 

corrompe a alma e o coração de quem o possuir.  

                                                         
76Retirado de: https://www.dn.pt/ciencia/interior/o-sonho-de-o-homem-invisivel-esta-mais-perto-2272389.html. Consultado a 1 
de maio de 2018. 

 

https://www.dn.pt/ciencia/interior/o-sonho-de-o-homem-invisivel-esta-mais-perto-2272389.html
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Esta degradação moral associada ao mito do Anel de Giges já fora reavivada 

por um dos grandes mestres da FC, o francês Júlio Verne, com a publicação póstuma, 

em 1910, de Le Secret de Wilhelm Storitz (O Segredo de Wilhelm Storitz). A narrativa 

centra-se na vida do jovem prussiano Wilhelm Storitz, a quem o pai, Otto Storitz, 

considerado, por muitos, como um adepto ferveroso de cultos místicos, além de um 

eminente químico, lhe lega o segredo da invisibilidade. Ao adquirir a fórmula da 

invisibilidade, o jovem Wilhelm, em consonância com Griffin, entra numa espiral de 

violência e transgressões várias, acabando por perecer num duelo. Perante os golpes 

sofridos, o seu sangue coagula-se e a sua morfologia torna-se visível, tal como ocorre 

com Griffin. Ambos sucumbem face à sua obsessão. Encontramos muitas similitudes 

entre as duas obras destes dois fundadores do género da FC, Verne e Wells, tornando-

se óbvia a influência do mito do Anel de Giges na construção dos seus dois 

documentos literários (Baudou 2008: 32).  

Desde cedo, o jovem Griffin evidencia um caráter antissocial, alienado de tudo 

e de todos, exclusivamente focado nos seus estudos e nas suas deambulações 

científicas. Na University College, em Londres, trabalha arduamente, não querendo 

deixar os louros do seu trabalho para o seu tutor na universidade, o professor 

Hobbema. Mostra ser egoísta, orgulhoso e rancoroso. O seu desiderato único é ganhar 

notoriedade, custe o que custar. Assim ele o revela na primeira pessoa, em forma de 

confissão.  

Eu não queria publicar qualquer coisa e deixá-lo partilhar a minha glória. (...). 
Aproximei-me pouco a pouco da verdade, transformando a minha fórmula numa 
experiência... numa realidade. Não disse nada a ninguém porque queria lançar a minha 
descoberta sobre o mundo de modo impressionante, e tornar-me célebre dum momento 
para o outro. Consagrei-me ao problema dos pigmentos a fim de preencher algumas das 
suas lacunas e de súbito (não voluntariamente, mas por acaso) fiz uma descoberta 
fisiológica (Wells 2000: 84). 

Com o passar dos anos, o seu temperamento calculista e egocêntrico vai-se 

intensificando. Após anos de reclusão, imerso no seu trabalho, recordando-nos o 

isolamento de Victor Frankenstein, esbanja todas as suas poupanças, não 

apresentando pejo em roubar o seu pai, que acaba por morrer de desgosto. Nem 

mesmo após a sua morte, evidencia remorsos. “(...) lembro-me da estranha sensação 

de desprendimento que experimentava (...). Não tinha pena do meu pai. Afigurava-se-

me ser vítima da sua loucura sentimentalista” (Wells 2000: 86). Nada o parece 

demover do rumo por si estabelecido. O desejo de transpor as barreiras sociais e mais 
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notoriamente as barreiras físicas falam mais alto. Griffin demonstra ser frio e de não 

possuir coração. A sua compleição física bizarra e algo desagradável reforça esta 

tendência psicológica: “quase albino, com um metro e oitenta de altura, forte, com 

uma face branca e rosada, olhos vermelhos” (Wells 2000: 74).  

As suas investigações científicas não são pautadas por um intuito altruísta em 

benefício da humanidade, mas por um desejo de superação pessoal. Após centenas de 

experiências falhadas, consegue, finalmente, descobrir a fórmula de modificar a 

substância corada do sangue de modo a tornar-se transparente, em seu entender o 

derradeiro obstáculo à invisibilidade – incolorizar os pigmentos. E subitamente, tal 

como Arquimedes (287 a.C.–212 a.C.), Griffin “exclama” Eureka, ao deparar-se com 

uma possibilidade real. “Eu próprio me poderia tornar invisível” (Wells 2000: 84). 

Griffin antecipa as vantagens e o poder ilimitado de tal aptidão: “o mistério, o poder, 

a liberdade” (Wells 2000: 84). Em êxtase o jovem utiliza a fórmula em si e torna-se 

invisível. 

Invisibilidade é sinónimo de invencibilidade. Em consonância com Giges, a 

sua nova condição, confere a Griffin um poder extra-humano, tornando-o invencível. 

O seu fanatismo impedem-no de considerar as consequências de tal situação. 

Analogamente a Giges, as suas ações, por mais atrozes que sejam, escapam à 

supervisão social, permitindo-lhe cometer atrocidades sem ser apanhado. “Era 

invisível e só agora começava a compreender as extraordinárias vantagens que a 

invisibilidade me dava. Fervilhavam-me na cabeça os projectos de todas as coisas 

maravilhosas e insensatas que podia realizar impunemente” (Wells 2000: 93). 

Todavia, Griffin percebe rapidamente que a condição de invisibilidade tem 

tanto de favorável como de prejudicial. Griffin torna-se visível, quando ingere 

alimentos e bebidas, ou quando fuma, e tão pouco é imune às intempéries climáticas, 

tendo que usar um disfarce quando contacta com os seus “semelhantes”. É 

precisamente como um “singular viajante”, usando ligaduras, luvas, óculos escuros, 

barba e nariz postiços que se apresenta na pequena localidade de Iping, a fim de tentar 

reverter a fórmula da invisibilidade. Griffin justifica-se, perante os olhares 

estupefactos e curiosos dos locais, que sofreu um desastre. Todavia, a figura espectral 

e enigmática desperta o incómodo e o arrepio entre todos os quais se cruza. A sua 

presença coincide com a ocorrência de estranhos incidentes na localidade, sobretudo 

pequenos furtos, além de objetos que se movem sozinhos. As suspeitas recaem no 

estranho hóspede da pousada “The Coach and Horses” que exibe estranhos hábitos e 
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um temperamento irascível. Farto da pressão de que é alvo, Griffin num acesso de 

loucura revela a sua verdadeira identidade. Uma visão dantesca que amedronta toda a 

vizinhança. 

Levou a mão aberta à face e retirou-a logo de seguida. O centro do rosto transformou-
se-lhe numa cavidade negra. (...). Em seguida tirou os óculos e todos os que estavam na 
loja ficaram boquiabertos. Tirou o chapéu e com um gesto violento rasgou as ligaduras. 
Durante um momento elas resistiram-lhe. (...). Por fim as ligaduras foram arrancadas. 
Era mais terrível do que se poderia imaginar (...). Esperavam ver as cicatrizes, 
deformidades, mutilações – e não viram nada! As ligaduras e a cabeleira postiça 
voaram através do corredor até à loja, onde todos saltaram para não ser atingidos por 
elas. Todos desceram precipitadamente os degraus, tropeçando. Porque o homem que 
ali estava, gritando uma explicação incoerente, era dos pés ao pescoço uma figura 
robusta que gesticulava, mas daí para cima não se via nada! (Wells 2000: 35-36) 

Como se de uma transfiguração demoníaca se tratasse, todos fogem do homem 

invisível, receando pela sua vida. Griffin decide descargar a sua raiva em quem 

ousava cruzar-se no seu caminho. “Mas o seu temperamento, que nunca fora pacífico, 

deve ter sofrido a influência de qualquer soco casual e desde então começou a destruir 

e atacar pelo simples prazer de fazer mal” (Wells 2000: 56). 

Todavia, este gesto tresloucado de Griffin teria efeitos nocivos. Griffin já não 

pode regressar aos seus aposentos e continuar com as suas investigações, sendo 

forçado a abandonar a aldeia. Na sua fuga, depara-se com um vagabundo, Marvel, 

fazendo dele seu criado, obrigando-o a transportar os seus pertences, particularmente 

os seus diários, nos quais estavam codificados os resultados das suas pesquisas. O 

homem invisível lembra a figura sobrenatural do djinn77, que domina a vida a seu bel-

prazer a vida do miserável vadio. 

É já na localidade vizinha de Port Stowe que Marvel consegue escapar da ira 

do homem invisível e refugiar-se na esquadra da polícia, tendo-se apoderado dos 

preciosos diários. Após algumas escaramuças, Griffin é ferido e tem de procurar novo 

refúgio. Aparententemente a sua sorte retorna, quando se cruza com um cientista e 

médico da localidade, o Dr. Kemp, que Griffin conhecera dos tempos da 

universidade. O homem invisível pede a clemência do seu conhecido e procura 

estabelecer com ele uma aliança, pois necessita de um “sócio”, para tal, conta-lhe a 

sua história. Griffin explica-lhe como a exaustão física e mental lhe retiraram o 

77 Segundo as crenças islâmicas o djinn ou jinn, também commumente referenciado como génio, ou inclusivamente diabetre, são 
entidades sobrenaturais demoníacas com poderes sobrenaturais, que errando por desertos ou outros locais inóspitos,
habitualmente não assumindo uma forma visível, são capazes de controlar a mente de uma pessoa, levando-a à sua loucura.
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discernimento essencial. Ainda estava sob a influência de um cocktail de drogas que 

agiam no interior do sangue, quando a sua terrível transformação sucedeu. 

 
Foi horroroso. Não tinha contado com o sofrimento. Uma noite de angústia, náuseas e 
desmaios. Batiam-me os dentes, embora a minha pele, todo o corpo, estivessem em 
fogo. Jazia para ali como um cadáver. (...). Mas resisti... Perdi os sentidos e acordei 
prostrado na escuridão. (...). Nunca me esquecerei desse alvorecer, e do estranho horror 
que senti ao ver que as minhas mãos se tinham tornado como vidro fosco e ao observar 
que se tornavam mais finas e transparentes à medida que o dia avançava. (...). Os meus 
membros tornaram-se vitrosos, os ossos e as artérias desapareceram, e por último os 
pequenos nervos brancos. Eu rangia os dentes e aguardava o fim daquilo. Já só se viam 
as extremidades das unhas, pálidas e brancas, e uma mancha escura de ácido nos dedos 
(Wells 2000: 91). 
 

As semelhanças da metamorfose de Griffin com a do obstinado Dr. JeKyll, em 

O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, são mais do que evidentes e nota-se a 

influência desta na descrição que Wells produz. Os seus receios e perigos imanentes 

são sobrepostos pela “tentação de uma descoberta tão singular e profunda” (Stevenson 

2008: 82). Após ingerir a poção, uma transformação ocorre no seu íntimo, tendo 

repercussões não só a nível psíquico, mas igualmente a nível físico, assomando uma 

nova existência, diametralmente oposta ao gentil Dr. Jekyll, o maléfico Sr. Hyde (cujo 

nome é um trocadilho da palavra inglesa hide, “esconder” em português) que, 

analogamente a Griffin após se tornar invisível, se vai tornando mais e mais pérfido 

nas suas investidas contra a humanidade, um autêntico monstro incapaz de 

demonstrar sinais de benevolência. Ambos se tornam personas invisíveis, alter-egos 

das suas identidades originais, que soltam a sua verdadeira malvadez. 

 
Sucederam-se as mais atrozes agonias: um ranger dos ossos, uma náusea mortal e um 
horror do espírito que não pode ser superado na hora do nascimento ou da morte. 
Depois, estas agonias começaram a diminuir rapidamente e voltei a mim, como se 
tivesse recuperado de uma grande doença. Havia algo de estranho nas minhas 
sensações, algo indescritivelmente novo e, dada a sua própria novidade, incrivelmente 
agradável. Senti-me fisicamente mais jovem, mais leve e feliz (...). Reconheci-me mais 
malévolo, no primeiro sopro desta nova vida, dez vezes mais malévolo, vendido como 
um escravo à minha maldade; e, naquele momento, esta ideia envolveu-me e deleitou-
me como vinho. Estiquei as minhas mãos, radiante com a novidade destas sensações; e, 
ao fazê-lo, tive uma súbita percepção de que havia perdido estatura (Stevenson 2008: 
82-83). 

 

* 

 

Entretanto, Griffin suplica que Kemp, um homem da ciência como ele, o ajude 

a recuperar os seus diários e em recompensa promete torna-lo cúmplice da sua 

descoberta. Para tal, propõe-lhe estabelecerem um “reinado de terror” que consistiria 



 
 

 109 

em “um morticínio judicioso (...). Esse Homem Invisível deve (...) apoderar-se duma 

cidade (...), terrificá-la e dominá-la. Ditará as suas ordens. (...). E todos que lhe 

desobedecerem serão mortos, assim como os que tentarem defendê-los” (Wells 2000: 

112). No entanto, Kemp tenta chamá-lo à razão, tentando reverter o plano 

maquiavélico de Griffin e de como seria preferível beneficiar a humanidade com a sua 

descoberta em vez de combatê-la.  

 
Repare bem que não concordo com isso. Para que havemos de sonhar em fazer fogo 
contra a nossa própria raça? Como pode esperar que daí lhe advenha felicidade? Não 
queira ser uma fera solitária. Publique o resultado dos seus estudos. Revele ao mundo, 
ou pelo menos à nação, o seu segredo. Pense no que lhe seria possível conseguir com 
um milhão de auxiliares.... (Wells 2000: 113). 
 

Kemp tenta restabelecer a humanidade do outro. “(...) there remains the 

potential for some reconciliatory gesture to restore him to humanity and, in sine sense 

of the word, visibilty” (McLean 2009: 82). Vendo que é impossível reconvertê-lo, 

Kemp trai Griffin e entrega-o às autoridades, pois segundo ele “esse homem perdeu o 

caráter humano” (Wells 2000: 116). A monstruosidade vai-se revelando dia após dia, 

fruto do seu orgulho, da sua frustração e do seu desapego ao contacto humano. A sua 

invisibilidade é sintomático da ausência de humanidade e de uma alma que 

lentamente se  esvai. A sua demência, a sua bestialidade são o resultado da 

transformação completa que se opera no seu interior. Griffin já não pode ser chamado 

de humano. É apenas “uma caricatura de homem feito de roupas e ligaduras” (Wells 

2000: 109), tal qual Griffin se contempla a si mesmo. 

Apesar de todos os esforços, o homem invisível escapa e ameaça cumprir o 

seu “reinado de terror”, prometendo assassinar o próprio Kemp. Na sua particular 

vendeta contra a humanidade, o temperamento intempestivo de Griffin manifesta-se, 

vitimando um pacato e inofensivo cidadão de meia-idade, de nome Wickstead, 

mordomo de um nobre local. Tal como McLean assevera tal ato injustificável 

assemelha-se ao praticado pelo atroz Edward Hyde ao assassinar a sangue frio o 

vestuto e respeitável Danvers Carew. “Like Hyde’s killing of the old gentleman, 

Griffin’s murder of Wickstead is an unprovoked act of rage” (McLean 2008: 84). A 

brutalidade dos dois morticínios revela paralelismos óbvios entre ambos. Perante o  

 
acesso de cólera (…), o cavalheiro idoso recuou um passo (…) muito surpreendido 
(…), o Sr. Hyde saltou sobre ele e atirou-o ao chão. Logo de seguida, com uma fúria 
simiesca, começou a espezinhar a sua vítima e a desferir uma saraivada de pontapés; 
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era bem audível o som dos ossos a estalar e o corpo acabou por rolar pela valeta 
(Stevenson 2008: 31). 
 

Atente-se agora, o modo como o mordomo é trucidado na narrativa de Wells. 

“Parece que o Homem Invisível se serviu contra ele de uma vara de ferro arrancada a 

um gradeamento. Deteve esse homem pacífico (...), atacou-o, inutilizou os seus fracos 

meios de defesa, partiu-lhe um braço, fê-lo cair e esmigalhou-lhe a cabeça” (Wells 

2000: 118). A descrição da brutalidade de ambos os episódios revela a indubitável 

dívida de Wells para com Stevenson (McLean 2009: 84). 

 Salvaguardando-se do terror que constitui o homem invisível, ameaçando toda 

a comunidade, esta une-se para caçá-lo, como se de um perigoso vírus ou infeção se 

trate. Acossado, o caçador passa rapidamente a presa. Kemp com a ajuda de alguns 

agentes e moradores locais conseguem manietar Griffin a custo. Depois de uma luta 

feroz, “uma dúzia de mãos agarraram e dilaceraram o invisível” (Wells 2000: 132). A 

fúria da multidão acaba por ser fatal para Griffin, sendo espancado até à morte. As 

marcas da luta fazem aos poucos emergir o seu corpo em virtude da coagulação do 

sangue, como uma estranha metamorfose. 

 
E assim, lentamente, começando pelas mãos e os pés avançando devagar pelos 
membros para os centros vitais do corpo, prosseguiu essa estranha transformação em 
matéria visível. Era com a lenta invasão de um veneno. Primeiro apareceram as 
pequenas veias brancas que traçavam o esboço vaporoso do membro; depois os ossos 
transparentes e a rede de artérias; em seguida a carne e a pele, a princípio como ténue 
nevoeiro que rapidamente se tornava denso e opaco. Em breve se tornou visível o peito 
esmagado, os ombros e o contorno incerto do rosto dilacerado (Wells 2000: 133).  
 

Agora que se extingue, o seu corpo humano retoma a sua visibilidade. Apesar 

dos seus esforços por ultrapassar os limites físicos, é vítima da sua própria ambição 

megalómana. O poder ilimitado que a invisibilidade lhe confere sobre os seus 

semelhantes e almeja ser a pedra angular do seu domínio, aparentemente sem 

impunidade, revela-se afinal de contas a sua ruína. O seu super-poder termina por ser 

a sua vulnerabilidade. A invisibilidade é sinal de esvaziamento físico e social. Griffin 

é incapaz de lidar com a sua “marginalização” social, de modo a tornar-se um cidadão 

relevante, graças à sua prodigiosa mente e aos seus investimentos científicos. Griffin 

cria uma barreira entre ele e o resto do  mundo, escondendo a sua verdadeira 

identidade por detrás da invisibilidade. Roberts declara: 

 
(…) it is not a coincidence that the invisible man himself is a scientist. Invisibility, the 
novella suggests, removes a man from social interaction and therefore from social 
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responsibility (something the book conceives of as essentially scopological), with 
malign consequences (Roberts 2005: 148-149). 

Pelo contrário, transforma-se num indivíduo deprimido e psicótico, ao 

pretender aplacar a sua frustração na sociedade que o exclui, convertida em inimiga 

figadal.  

Griffin’s characterisation can be read as a warning to scientists of the dangers that 
accompany the refusal to popularise their subject matter. Griffin’s actions work against 
Wells’s suggestions in ‘Popularising Science’, and he thus contributes to his own status 
as a reviled social outcast (McLean 2009: 77). 

Griffin corporaliza o cliché do cientista arrogante, egoísta e lunático que não 

divulga os seus estudos, codificando as suas fórmulas e os seus resultados e, desta 

forma, distanciando o grande público da investigação científica, precisamente o 

contrário do que o próprio Wells pugnava (McLean 2009: 77). A invisibilidade 

personifica a ciência misteriosa e distante do grande público que labora em segredo, 

nem sempre para usufruto da sociedade. A condição de invisibilidade de Griffin serve 

de pretexto a Wells para expor a natureza complexa e impercetível da investigação 

científica (McLean 2009: 73).   

Tal qual o filósofo e economista britânico Adam Smith (1723–1790) aludira “a 

ciência é o grande antídoto contra o veneno do entusiasmo e da superstição.” A 

ciência, por um lado, perfila-se como a cura contra o obscurantismo, todavia, por 

outro lado, revela-se uma arma fatal nas mãos de homens que agem perante o impulso 

de se sobreporem ao todo que é a sociedade, incapazes de se compatibilizarem com 

ela, afastam-se, criam na ciência um antídoto, não contra a superstição, mas para 

intoxicar a sociedade. Griffin, à semelhança de Dr. Jekyll, é corrompido face às 

potencialidades quase ilimitadas da ciência, enlouquecidos pelos poderes que dela 

adquirem em segredo, sem a monitorização dos seus pares e da sociedade civil.  

Em O Homem Invisível, Wells revela a sua preocupação concernente ao 

irrefreável avanço da tecnociência, sem alma, sem coração, não respeitando o 

equilíbrio com a natureza e a comunidade humana, desprendida dos valores que 

deveriam nortear a humanidade. Wells alerta para os perigos que os avanços 

tecnocientíficos poderiam colocar para a ordem e a estabilidade humanas. Griffin é o 

protótipo do cientista alienado e lunático em processo de autodestruição78, do qual 

78 Crossley, Robert “The Grandeur of H. G. Wells”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science Fiction, Malden, 
Oxford: Blackwell Publishing, p. 356. 
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Henry Jekyll não difere.  

Os dois cientistas corporalizam a metáfora do ciclo de húbris e decadência 

humanas. Consumidos pela possibilidade de superarem as suas próprias debilidades, 

ambos veem a ciência como uma tocha de valorização salvífica das suas quimeras, de 

glória e poder. Se Griffin anseia por tornar a sua descoberta invisível e inacessível aos 

seus colegas e à comunidade civil, Jekyll ao enveredar nos seus estudos científicos 

“que conduziam inteiramente às coisas místicas e transcendentes” diverge do campo 

de ciência formal e ortodoxa que é defendida pelo seu amigo Lanyon, levando à 

objeção deste último, “que considera o [seu] trabalho uma heresia científica” 

(Stevenson 2008: 28). Porém, a sua ambição e a “tentação de uma descoberta tão 

singular e profunda” (Stevenson 2008: 82) sobrepõem-se aos seus receios e perigos 

impostos pela ordem social vitoriana. Aquando da sua primeira dissolução, o Dr. 

Jekyll “chegara à encruzilhada fatal” (Stevenson 2008: 85). O médico confessa ao seu 

grande amigo, o advogado Utterson, caso tivesse abordado a sua descoberta “com um 

espírito mais nobre, se tivesse arriscado a experiência quando estava sob o domínio 

das aspirações generosas ou piedosas, tudo deveria ter-se passado de outra forma e 

(...) teria surgido como um anjo e não como um vilão” (Stevenson 2008: 85). Jekyll 

debate-se com “um perene conflito” (Stevenson 2008: 80) no seu íntimo e garante que 

“o homem não é verdadeiramente uno, mas duplo (...); e arrisco o palpite de que o 

homem será, um dia, conhecido como uma mera comunidade de habitantes 

multifacetados” (Stevenson 2008: 80). Jekyll concebe o génio humano como um 

campo de batalha entre a bondade e a malvadez, entre um anjo e um vilão, cada 

faceta, constantemente, tentanto superiorizar-se ao seu rival. Jekyll refere-se à 

dualidade da natureza humana, à fragmentação da personalidade humana, ao jeito do 

processo de despersonalização que ocorreria, posteriormente, com Fernando Pessoa 

(1888–1935).  

Henry Jekyll entrega-se aos saberes da ciência de cariz místico, na esteira dos 

alquimistas medievais, usando, para o efeito, drogas que lhe permitem libertar o seu 

lado libertino, o que Sigmund Freud (1856–1939) chamaria mais tarde de id79. A 

“poção mágica” que concebe tem o condão de operar, no seu entender, como um soro 

da verdade ao revelar os verdadeiros impulsos e desejos inconscientes escondidos. As 

deambulações do mal-fadado Hyde, oferecem-lhe a chance de se libertar dos grilhões 

                                                         
79 Vide: The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Stevenson, Robert Louis” [versão revista de 
Clute & Nicholls 1993]. Consultado a 29 de maio de 2018. 
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sociais, desperto pela sua ambição e desvarios libertinos e como o médico assegura 

“disposto a divertir-me; e, como os meus prazeres eram (no mínimo) indignos (...)” 

(Stevenson 2008: 86).  

Identicamente a Griffin, Dr. Jekyll decalca nas suas investigações os contornos 

do contrato faustiano. A nova persona que advém das suas descobertas, inscreve-se 

numa dimensão mefistofélica. O hediondo e perverso de Edward Hyde opera como 

um doppelgänger80 do Dr. Jekyll. Este descreve-o como “muito mais baixo, franzino 

e jovem” (Stevenson 2008: 84), bem diferente “[d]aquele homem corpulento e bem 

constituído, apesar dos seus cinquenta anos, de rosto afável” (Stevenson 2008: 27) 

que é ele, Henry Jekyll. O seu doppelgänger catapulta todo o lado maligno da sua 

personalidade (Stevenson 2008: 84). Porém e apesar da crueldade demonstrada por 

Hyde, o afável médico não enjeita a sua criação, acolhe-o como seu filho, percebe que 

o seu alter-ego é parte integrante da sua natureza. “Aquele também era eu. Parecia

natural e humano” (Stevenson 2008: 84). Não obstante este seu “outro” ser “o mal em

estado puro” (Stevenson 2008: 84). Henry Jekyll afirma: “o mal estava ampla e

visivelmente estampado no rosto do outro (...), o mal (...) deixara naquele corpo uma

marca de deformidade e decadência” (Stevenson 2008: 84). As descrições que os

amigos do eminente doutor fazem de Hyde, vão ao encontro desta caraterização,

intensificando a noção de se tratar de uma repugnante criatura, com alguma espécie

de disformidade. O Sr. Enfield, conhecido do Dr Jekyll, alude: “há qualquer coisa na

sua aparência de absolutamente desagradável e repugnante. Nunca vi um homem tão

detestável, apesar de não saber bem porquê. Deve ter algum defeito físico; já que dá a

impressão de uma certa deformidade (...)” (Stevenson 2008: 14-15). Já Utterson

corrobora esta descrição. O narrador, servindo-se do discurso indireto livre, assinala:

O Sr. Hyde era pálido e pequeno como um anão; dava a impressão de que tinha alguma 
deformidade (...); o seu sorriso era desagradável (...). Todos estes aspectos lhe eram 
desfavoráveis, mas não bastavam para explicar o estranho sentimento de repugnância, 
de aversão e de medo que inspiravam ao Sr. Utterson. (...). Valha-me Deus, o homem 
mal se assemelha a um ser humano! Mais parece um troglodita, ou um monstro de um 
velho conto infantil. Ou será apenas o mero sopro de uma alma hedionda, que 
conspurca e transfigura daquela maneira o corpo que a encerra? (...). Ah, meu pobre 
Henry Jekyll! Se consigo ver a expressão do Diabo no rosto de alguém, é no desse teu 
novo amigo! (Stevenson 2008: 23-24). 

80 Termo formado através da combinação dos étimos alemães doppel que significa “duplo” ou “réplica” e gänger que designa um 
ser “andante” ou “errante”. Segundo a mitologia germânica, e que o género gótico, durante os séculos XVIII e XIX “resgatou”, o 
doppelgänger emerge como, o que hoje em dia, poderíamos considerar de alter-ego, ou uma réplica maléfica do seu original. 
Segundo as lendas germânicas, esta entidade de caráter sobrenatural aconselharia negativamente o seu original, no intuito de o 
eliminar e assimilar a sua identidade. Normalmente está relacionado com uma figura de mau agoiro, inclusive da iminência da 
morte.
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O Sr. Utterson não está longe da verdade, a figura hedionda de Hyde revela 

uma dimensão satânica que o próprio Dr. Jekyll apelida de “filho do inferno” 

(Stevenson 2008: 98). A sua aparência física disforme e animalesca simboliza, quer a 

sua hedionda natureza, quer a sua imoralidade, vincadas no prazer com que comete os 

seus variados crimes. “The physical change is a metaphor for the release of Jekyll’s 

repressed desires, represented in the story as violent murder and bitter hatred” (Mann 

2000: 286). 

Se no início, o médico consegue dominar as suas metamorfoses e consegue 

quase na totalidade “desfazer o mal praticado por Hyde” (Stevenson 2008: 87) e 

assim culpabilizar Hyde por algum gesto mais ofensivo, apaziguando a sua 

consciência, crendo que analogamente ao irascível e vingativo Griffin, os “seus” 

crimes perpetrados por Edward Hyde ficarão sem castigo; aos poucos, o médico deixa 

de controlar “o equilíbrio da [sua] natureza (...) e a capacidade de mudar 

voluntariamente” (Stevenson 2008: 90) entre as duas personas. Jekyll torna-se 

“refém” da ferocidade de Hyde que, por seu lado, esforça-se por se libertar, ao mesmo 

tempo que a droga começa a perder os seus efeitos iniciais. “O meu demónio já estava 

enjaulado há muito tempo, e saiu rugindo. Assim que tomei a bebida, tive consciência 

de uma propensão mais desenfreada e furiosa para o mal. (...). Instantaneamente, o 

espírito do inferno despertou em mim e enfureceu-se” (Stevenson 2008: 92-93). 

Incapaz de deter Hyde, Jekyll vê-se subjugado pelo seu doppelgänger, que 

rapidamente se torna a personalidade dominante em detrimento de um Jekyll 

profundamente desesperado, remetido a uma debilidade mental e física galopante. 

Jekyll, num último laivo de consciência, decide por termo à sua vida, suprimindo 

Hyde consigo. 

 

* 

 

1.8 – Conclusões 

 

A sociedade contemporânea continua a ser norteada pelo pensamento 

religioso, nomeadamente pelas religiões monoteístas, Cristianismo, Judaísmo ou 

Islamismo que ilegitimam a manipulação biogenética, considerando a clonagem ou a 

engenharia genética como imorais, nomeadamente o Vaticano que refuta as teorias de 
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Friedrich Nietzsche, da morte de Deus, da sublevação do ser humano e do nascimento 

do super-homem, com as quais o Eugenismo aparece frequentemente associado. No 

entender do Catolicismo, a ideologia “maldita” de Nietzsche encarrega-se de afastar o 

Homem do seu criador, ao fazer com que cada indíviduo perca o seu rumo, a sua 

sensibilidade espiritual, intensificando a sua dependência em relação ao mundo 

efémero em que vive. De um modo geral, as religiões tradicionalistas acreditam 

piamente que a vida humana é um dom de Deus e, portanto, o Homem não deve 

perverter este paradigma. 

Como observámos, através da análise dos documentos literários e fílmicos, a 

especulação científica, aos poucos, veio substituir o misticismo das pseudo-ciências 

como a alquimia ou a astrologia, por vezes, não divergindo na matriz, nos objetivos e 

na forma destas, ressoando, ocasionalmente, um certo ocultismo e secretismo em 

relação ao seu labor, não raras vezes, desprovida de qualquer supervisão ética. À 

semelhança do titã rebelde que levou o fogo à humanidade e pelo qual foi 

severemante punido por Zeus, a tecnociência pretende desbravar novos caminhos para 

o Homem. A tecnociência assume-se, nos nossos dias, como o fogo do conhecimento

ao nosso dispor, e dele se serve para tentar controlar, manipular e subverter as leis da

natureza.

Genetic engineering, cloning, and xenotransplantation promise the ultimate victory 
over nature. Humanity is now almost at the point where it is able to place made-to-
order beings above ‘the abominable and deeply resented messiness of the pre-cultural’ 
and all its ‘irregularity, randomness, underdetermination, underdefinition, ambiguity’ 
(Living 122). that final triumph of order over chaos is almost within reach, almost but 
not quite yet (Schmeink 2016: 60). 

Deverá o Homem substituir a função criadora ou evolutiva da natureza pelo 

domínio da ciência? Será legítimo colocar o ónus na ciência, na inovação, ou na 

tecnologia? A ciência, enquanto instrumento de conhecimento do mundo que nos 

rodeia, poderá subverter os limites da natureza e dotar o ser humano de meios de 

aperfeiçoamento evolutivo célere e pungente, criando um corte irremediável com a 

história humana? Estará a sociedade preparada a recorrer a técnicas de reprodução 

artificial, incluindo a clonagem, de modo a ultrapassar as barreiras da evolução 

humana impostas pela natureza? Como serão estas criações humanas geradas pela 

tecnociência? Serão estes novos seres humanos criaturas arrogantes e dominadoras, 

comportando-se como os deuses da mitologia clássica?  
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Com o passar dos séculos o cientista deixa de ser olhado com admiração, para 

passar a ser observado com temor e ressentimento. O seu desejo de alcançar o limite 

dos deuses do Olimpo e quebrar as barreiras da natureza, revelam a sua húbris, já 

inscrita por Prometeu, quando criou com argila e água o ser humano, ou quando, por 

seu turno, segundo o livro do Génesis, a serpente aliciou o Homem a desejar conhecer 

os limites da sua humanidade e a ultrapassá-los, equiparando-se a Deus. O pecado 

original repercute-se na corrupção da humanidade, na sua aspiração megalómana que 

leva o Homem a libertar o caos da ordem e a empreender o rumo do mal. Tal é 

manifesto quando Adão (o húmus da terra) e Eva traem a confiança de Deus e 

quebram o vínculo com o Éden eterno e imutável, forçados a errar pelo mundo. A sua 

transgressão assume novos contornos face ao assassinato de Abel por Caim, sendo a 

sua descendência condenada por Deus. Por sua vez, a traição de Prometeu leva Zeus a 

“doar” os males à humanidade, legando a “Caixa de Pandora”. Uma vez o caos se ter 

apoderado da Terra, o Homem sofre com a sua miserável situação. Entregue às leis 

inflexíveis da natureza e a um deus desapiedado, o ser humano deseja descobrir um 

meio de poder controlar o seu destino. É no seio de uma humanidade ambiciosa que 

surgem técnicos e cientistas como Dédalo; eles não temem em quebrar o vínculo com 

os deuses. Rapidamente, as suas criaturas emergem como filhos das transgressões 

originais que não se coadunam com as regras, filhos da húbris humana. Dédalo cria 

uma criatura sinistra e híbrida, metade homem, metade besta, o Minotauro, sedendo 

de sangue humano e igualmente ávida em conhecer a sua origem.  

Analogamente, a FC reescreve os mitos do passado e alerta para os riscos 

presenteados pela tecnociência. Os hipotéticos futuros expostos nos diversos 

documentos analisados deixam-nos muitas interrogações e muitas inquietações sobre 

os perigos de uma tecnociência usada em benefício apenas de uma minoria que 

governa. Para evitar que o mau uso da clonagem e da engenharia genética se torne 

efetivo não é estritamente necessário que sejam proibidas, pois o receio da sua 

utilização poderá ser contraproducente, ao invés, devem ser gerados mecanismos de 

vigilância, controlo e uma legislação adequada que impeçam tentativas de clonagem 

reprodutiva de seres humanos ou o desejo de criação de fornadas de super-homens 

e/ou infra-humanos. A clonagem terapêutica, como observámos, poderá ser muito 

benéfica para a humanidade, evidenciando ser um bom exemplo da tecnociência 

regida pela ética. Doenças crónicas e degenerativas poderiam ser tratadas como a 

Diabetes, o Alzheimer, ou certos tipos de cancro, e mesmo lesões na espinha dorsal, 
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poderiam ser revertidas e a implantação de um órgão clonado proveniente do ADN do 

próprio utente não causaria rejeição.  

Todavia, a tentação de se ir mais longe, parece bem real, o perigo de um 

punhado de homens, com ambições desmedidas, ter o controlo sobre todos os demais, 

ao fazer rasura do papel de Deus e a profanar um direito inexpugnável do Homem, a 

igualdade universal de todos os seres humanos. Este punhado de homens poderia 

ceder à tentação de selecionar determinadas caraterísticas genéticas humanas em 

detrimento de outras. O resultado poderia ser catastrófico, uma diminuição da 

diversidade biogenética étnica e cultural da humanidade; uma reescrita biogenética de 

consequências intoleráveis; um enorme desvio no percurso evolutivo da nossa 

espécie. Além disso, a dignidade humana seria posta definitivamente em causa. Por 

exemplo, o processo da clonagem em massa traria um problema de identidade para 

cada um dos indivíduos artificialmente concebidos, porventura, problemas de ordem 

de relacionamento social e desiquilíbrios psíquicos, devido à confluência de um 

sentimento de insignificância, ao não passar de uma cópia de um outro ser, 

reconhecível como um trivial produto e não uma criatura de origem divina, criada 

como única.  

A mesma tecnociência, capaz de atenuar a condição humana, é quem de soltar 

os “Outros”, “os monstros” que habitam o nosso inconsciente ou de conceber, em 

consonância com Dédalo, novos monstros terroríficos. Em ambos os casos, estas 

criaturas prefiguram a queda do Homem no abismo e a sobreposição da maldade, 

tendo o condão de assombrar a humanidade. Caso a engenharia genética gere criaturas 

híbridas à semelhança do que ocorre em A Ilha do Dr. Moreau e Splice – Mutante, 

estaremos a assistir a uma depravação da humanidade.  

A criação desta quimera, numa clara alusão aos mutantes da Grécia Clássica, 

elaborados por intermédio da combinação entre dois ou mais animais alimenta a 

controvérsia no seio da comunidade científica, uma vez que levanta questões éticas 

importantes. Em 2016, um grupo de cientistas chefiado pelo geneticista espanhol Juan 

Belmonte (1960–), no instituto Salk de Estudos Biológicos, em La Jolla, Califórnia, 

conceberam, pela primeira vez, embriões que contêm células humanas e de suínos81. 

Nesta pesquisa, as células humanas foram colocadas em embriões de suínos, dando 

origem a cerca de dois mil híbridos. O propósito é desenvolver órgãos para 
                                                         
81 Para mais informações acerca desta investigação consultar https://www.dn.pt/sociedade/interior/cientistasmisturam-homem-e-
porco-e-criam-animal-hibrido-5630619.html e https://zap.aeiou.pt/cientistas-criam-primeira-quimera-um-hibrido-humano-porco-
146989. Ambas as páginas eletrónicas consultadas a 12 de outubro de 2018. 

https://www.dn.pt/sociedade/interior/cientistasmisturam-homem-e-porco-e-criam-animal-hibrido-5630619.html
https://www.dn.pt/sociedade/interior/cientistasmisturam-homem-e-porco-e-criam-animal-hibrido-5630619.html
https://zap.aeiou.pt/cientistas-criam-primeira-quimera-um-hibrido-humano-porco-146989
https://zap.aeiou.pt/cientistas-criam-primeira-quimera-um-hibrido-humano-porco-146989
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transplante, sem haver o perigo de rejeição, mas pode, igualmente, servir para testar 

medicamentos e tratamentos farmacêuticos, assim como investigar determinadas 

doenças e a forma como elas afetam o nosso organismo.  

Este estudo abre um grave precedente, a nosso ver, podendo estimular projetos 

de índole trans-humanista e a criação de seres híbridos. Apesar de Belmonte 

reconhecer este risco, com claras implicações éticas, garante não ser o objetivo da 

pesquisa que encabeça. Caso nasça uma criatura com determinadas caraterísticas 

humanas e animais, “a sociedade tem de decidir o que se deve fazer”, ressalva82. Esta 

investigação suscita algumas questões fundamentais. Por exemplo, como seria a 

aparência desta criatura se nascesse, teria aparência humana ou assemelhar-se-ia mais 

com um porco? De qualquer forma, estariamos em presença da corporalização física 

do devaneio científico do Dr. Moreau. Por outro lado, em termos de capacidades 

cognitivas, um ser híbrido inteligente poderia encontrar um meio de escapar do 

laboratório e tornar-se uma ameaça para a sociedade83. Ao transpor os muros “do seu 

cativeiro”, o seu comportamento revelar-se-ia imprevisível, tal como ocorre com Dren 

em Splice – Mutante. Imaginemos que a criatura consegue fugir, num estado etário 

que consideraríamos infantil ou juvenil, para uma zona despovoada, e sobrevivesse, o 

que sucederia quando atingisse a idade adulta, e a sua maturidade física, mental e 

sexual alcançasse o seu auge? Se tomarmos o exemplo de Dren, tornar-se-ia instável e 

perigosa, totalmente fora de controlo. Neste momento, só nos resta conjeturar o que 

sucederia nestas circunstâncias. O próprio nome do filme “Splice” denota uma curiosa 

associação, uma vez que o vocábulo denomina uma união pouco estável. Ricki Lewis 

na obra Human Genetics: Concepts and Applications explica o conceito em termos 

científicos: 

 
A splice site mutation is a genetic mutation that inserts, deletes or changes a number of 
nucleotides in the specific site at which splicing of an intron takes place during the 
processing of precursor Messenger RNA into mature Messenger mRNA. The 
abolishment of the splicing site (...) may lead to the production of aberrante proteins. 
Several genetic diseases may be the result of splice site mutations (Lewis 2014: 100)84. 
 

De acordo com o biólogo Marko Petek a engenharia genética implica riscos e 

necessita ser regulamentada, especialmente quando se refere à modificação genética 

                                                         
82  Retirado de: https://zap.aeiou.pt/cientistas-criam-primeira-quimera-um-hibrido-humano-porco-146989 (consultada a 12 de 
outubro de 2018). 
83 Vide: https://www.dn.pt/sociedade/interior/cientistasmisturam-homem-e-porco-e-criam-animal-hibrido-5630619.html. 
(consultada a 12 de outubro de 2018). 
84 Vide: Lewis, Ricki: Human Genetics: Concepts and Applications (11th Edition) (2014). New York: McGraw Hill Education. 

https://zap.aeiou.pt/cientistas-criam-primeira-quimera-um-hibrido-humano-porco-146989
https://www.dn.pt/sociedade/interior/cientistasmisturam-homem-e-porco-e-criam-animal-hibrido-5630619.html
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de plantas e animals, porém, no seu entender não é algo desnatural ou reprovável85. A 

mutação genética é apenas um dos riscos inerentes à manipulação genética. De acordo 

com Daniel Dinello:  

(...), the technology of genetic manipulation will improve the bad design of our species 
as well as other living things. According to biotechnology advocate Gregory Stock, in 
his book Redesigning Humans (2002), godlike genetic engineers will seize control of 
evolution—encouraged by the commercial potential of genetically enhanced children—
to evolve some of us (the richest ones) into superhumans with higher intelligence, 
bigger memories, and longer lifespans (Dinello 2005: 9). 

Porém a conceção destes super-homens esculpidos segundo um determinado 

conjunto de parâmetros, previamente estabelecido, como ocorre em Brave New 

World, Frankenstein, em A Ilha do Dr. Moreau ou em Splice – Mutante, revela-se 

tudo menos pacífica, resultando em rotundos fracassos. O esforço técnico e científico 

que a engenharia genética encerra tem de revelar-se útil para toda a sociedade e não 

pode ser determinada por questões de arrogância e de um comportamento sem ética, 

de modo a alguém se sobressair em relação aos seus pares, ou for orientada com 

objetivo do lucro e/ou do benefício de uma minoria. A ética terá sempre de avalizar a 

conduta da engenharia genética. Se a tecnociência for desprovida de coração e não for 

devidamente supervisionada poderá corporalizar o “Complexo de Medusa”, ao ver-se 

vítima dos seus “truques”, o mesmo é dizer das suas monstruosidades.  
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2. O advento da Inteligência Artificial e da Realidade Virtual: a ascensão de 

autómatos, ciborgues, robôs, androides e supercomputadores inteligentes 

 

 

2.1 – Introdução: da mitologia à cibernética – rumo ao despertar da consciência 

robótica 
 

“We will become vastly smarter as we merge with our technology” 
  

Ray Kurzweil (1948–), inventor e futurista trans-humanista norte-americano  
 
 

“Will robots inherit the earth? Yes, but they will be our children”  
 

Marvin Minsky (1927–2016), cientista norte-americano especialista em ciências cognitivas 
 
 
 

No âmbito da cosmovisão grega clássica, o deus do fogo e do ferro, Hefesto, 

correspondendo ao deus romano Vulcano, forjou um exército de seres mecânicos, 

feitos de metal, dotando-os de vida. Este deus não obstante a sua imperfeição física, 

dizia-se que era coxo, foi arquiteto de algumas criaturas com elevado grau de beleza e 

apuramento físicos. Entre as muitas obras de metal e fogo atribuídas a Hefesto 

podemos citar os trovões e o ceptro de Zeus, o escudo de Atenas, as flechas de 

Cupido, a armadura de Aquiles, ou ainda a construção de tabuleiros autónomos que 

distribuíam comida durante os banquetes dos deuses. Contudo, a sua criação mais 

emblemática talvez tenha sido Pandora. Logo, não é de estranhar que Hefesto seja 

conhecido como o patrão da antiga tecnologia (Haze & Eguino 2015: 15).  

Ainda no que à mitologia grega diz respeito, encontramos Talos, retratado em 

vários registos, quer como um autómato gigante, quer como um enorme gigante de 

bronze que protegia a ilha de Creta, obra do próprio Hefesto, ou de Dédalo, com a 

ajuda dos Cíclopes. Talos assemelhava ser indestrutível, contudo tinha um ponto 

fraco, uma veia protegida por um prego de bronze, no seu tornozelo. Quando Jasão e 

os argonautas desembarcaram na ilha, Medeia intercedeu pelos heróis e revelou-lhes o 

modo de vencer Talos. Então Filoctetes feriu Talos com uma seta fatal, matando o 

gigante, permitindo que os argonautas e Jasão se salvassem.  

O sonho de criar um ser artificial mecânico é um sonho quase tão antigo como 

a própria humanidade. Mesmo antes dos gregos descreverem estas fantasias e se 
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iniciarem nas experiências com bombas mecânicas e hidráulicas, influenciados pelos 

esboços pictóricos dos antigos egípcios, já o folclore chinês, remontando dez séculos 

antes do nascimento de Cristo, no texto do filósofo taoista Lie-Tzu (século V a.C.), 

retrata criações robóticas e autómatas capazes reproduzir o ser humano, ao poderem 

mover-se, dançar ou cantar e cujos órgãos funcionavam como de um qualquer 

humano, não sendo possível distingui-los deles.  

Porém, a conceção destes sofisticados autómatos deixa de ser revestida de 

caráter mitológico para adquirir uma dimensão histórica (real e palpável) em razão da 

descoberta de artefactos como a da misteriosa máquina de Anticítera, datada de 86 

a.C. Este mecanismo deve o seu nome ao largo da ilha grega onde foi resgatada, em 

1901. Demorou dezenas de anos a especialistas de todo o mundo para perceber que se 

trata do computador analógico mais velho jamais conhecido, utilizado como 

calendário astronómico na antiguidade clássica. Mas dúvidas se colocam. Quem terá 

construído tal dispositivo de elevada minúcia e aprimoramento técnico há mais de 

2.100 anos?  

O investigador e cientista Michio Kaku avisa-nos que “presentemente, somos 

como Vulcano, forjando nos nossos laboratórios máquinas que dão vida não à argila 

mas ao aço e ao silício. Mas será para libertar a humanidade ou para escravizá-la?” 

(Kaku 2011: 93)   

 

* 
 

Nos nossos dias, estamos imersos num mundo altamente tecnológico e 

testemunhamos uma nova era da humanidade, a era digital. Desde os dispositivos de 

GPS (acrónimo inglês de Global Positioning System) que nos orientam nas estradas, 

aos dispositivos que permitem a condução automática, os nossos gadgets portáteis 

com que nos relacionamos, via Internet com o mundo, passando pelos robôs 

domésticos que aspiram e limpam as nossas casas com inestimável dedicação, 

demonstram como somos devedores desta autêntica revolução robótica. Pouco a 

pouco, estes sistemas robóticos e automáticos entram nas nossas casas, ou, pelo 

menos, tornam-se presença habitual e já não estranhamos ouvir falar deles.  

Durante as últimas décadas, temos vindo a assistir à célere difusão desta nova 

era. Todos os dias somos literalmente arremessados com publicidade, por mensagens 

via Internet, rádio, televisão que apelam ao uso dos últimos gadgets tecnológicos, 
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caso contrário correremos o risco de sermos infoexcluídos. Hoje em dia aquele que 

não sabe manusear um smartphone ou descarregar uma aplicação digital para o seu 

leitor multimédia está desatualizado. A tecnociência evolui para nos transportar para 

outros limites além da nossa imaginação. O nosso conhecimento sobre o que nos 

envolve também foi moldado pela pertença a esta magnífica era da informação da 

aldeia global. Já não passamos sem o smartphone, notebook ou tablet e não somente 

para contactarmos com os nossos entes queridos, mas principalmente para nos 

deixarmos absorver pelo universo de aplicações digitais, pelo vibrante mundo virtual 

que facilmente está ao nosso alcance. Tornamo-nos infodependentes e o nosso 

cérebro e restantes partes do nosso organismo também se alteram em virtude da nossa 

sujeição face às máquinas. Temos o mundo nas palmas das nossas mãos, ou assim o 

cremos, e a aventura tecnológica humana parece estar agora a iniciar-se.  

Porém, como explica Kaku, esporadicamente, somos bombardeados com 

notícias inquietantes sobre o eminente advento de máquinas e sistemas robóticos 

inteligentes que poderão ameaçar a nossa existência, a breve prazo (Kaku 2011: 94). 

Ao que parece, nem sequer os nossos postos de trabalho estão a salvo da erupção 

desenfreada do avanço tecnológico e um dia seremos dispensados e substituídos por 

máquinas que farão o nosso trabalho mais eficientemente e jamais reclamarão um 

aumento salarial ou a promoção laboral.  

A progressiva apresentação de robôs humanóides como o Asimo da Honda e o 

Explorer da Nasa, o surgimento de super-aviões telecomandados sem piloto, ou os 

supercomputadores mais potentes e equipados com processadores quânticos são 

consonantes desta revolução em marcha e influenciam decisivamente o discurso da 

FC. Todavia, a FC parece aliar-se aos mais céticos, quase sempre perspetivando um 

futuro em que as máquinas prevalecerão face ao Homem, tomando o poder. O que nos 

reservará o destino? Kaku dá-nos uma ajuda para nos tentarmos enquadrar no futuro. 

Imaginemos todos os quadros e fotografias que decoram actualmente as nossas casas; 
imaginemos agora que todos se animam, se movem e estão ligados à Internet. Quando 
andarmos na rua, veremos imagens em movimento porque custarão tão pouco como as 
estáticas. Os computadores, à semelhança de outras tecnologias de massa como a 
electricidade, o papel e a água canalizada, estão fadados a tornarem-se invisíveis, isto 
é, a entretecerem-se na nossa vida, a estarem em toda a parte e em parte nenhuma, a 
satisfazerem os nossos desejos de uma forma silenciosa e constante (Kaku 2011: 43). 

Mas a questão de kaku – se as máquinas servem para nos libertar ou para nos 

escravizar – é sintomática e, de modo algum, pode ser ignorada. Estará efetivamente a 
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nossa espécie em risco de sobrevivência? O futuro do Homem poderá ser 

perspetivado como a morte do Homem em detrimento de uma outra entidade que o 

venha a substituir?  

A nossa espécie é o resultado de milhões de anos de evolução. Fomos forjados 

pelo ímpeto da seleção natural. Atualmente, chegamos a um ponto onde, pela primeira 

vez, podemos tomar as rédeas do nosso destino e manipular a natureza a nosso bel-

prazer, quer seja, pela intervenção da engenharia genética, pela simbiose com os 

complexos dispositivos eletromecânicos que criamos. A era digital do silício chegou, 

e com ela um novo ser humano (além-humano) teima em aparecer. Estamos em vias 

de redefinir o modo como poderemos evoluir, para tal, recorreremos aos 

conhecimentos e às ferramentas à nossa disposição. 

Neil Harbinson, de trinta e cinco anos, oriundo de Belfast, e a residir em 

Espanha sofre de uma doença rara apelidada de acromatopsia, o que o impossibilita, 

desde a nascença, de distinguir cores. Neil somente visualiza o mundo a preto e 

branco. O seu forte desejo de descortinar o mundo tal qual ele é levou-o a abraçar 

uma delicada cirurgia que envolveu o implante de um dispositivo cibernético86 no 

crânio. Um microchip incrustado no cérebro e ligado a uma antena colocada na nuca 

de Neil converte as vibrações exteriores recebidas por esta em ondas sonoras, 

conseguindo, deste modo, decodificar as cores dos objetos circundantes. O jovem só 

consegue distinguir cores se as transformar em sons. Além disso, Neil consegue 

identificar tanto luzes do espectro infravemelho, como do ultravioleta. Ele não 

somente adquiriu faculdades normais de um ser humano comum, como as conseguiu 

superar, tornando-se assim, e para seu orgulho, no primeiro ciborgue do mundo.   

No início da década de 60, dois cientistas, Manfred E. Clynes (1925–) e 

Nathan S. Kline (1916–1983), popularizaram o termo organismo cibernético. Hoje em 

dia, observa-se o crescimento de entusiastas do trans-humanismo e do pós-

humanismo87 que, a partir da manipulação genética, quer seja pela introdução de 

                                                         
86 A palavra cibernético é relativo ao termo de origem grega kybernetes, que significa “a arte de manejar ou controlar um navio” 
e foi introduzida na língua português por intermédio da expressão inglesa “cyber organism” ou simplesmente cyborg (ciborgue) 
para designar “os sistemas ou entidades auto-reguladas formadas com o acoplamento de homem e máquina” (Rüdinger 2007: 8). 
Enquanto campo de estudos, a cibernética designa a estrutura e construção de sistemas reguladores eletrónicos e mecânicos, 
mediante a comparação com os sistemas de comunicação automática dos seres vivos. A palavra foi cunhada pelo matemático 
Norbert Wiener (1894–1964), em 1947, para debater o modo como os sistemas orgânicos ou não orgânicos funcionam, e cujas 
reflexões foram apresentados na sua obra Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine. 
87 No capítulo anterior analisámos ambos os termos, mas sob a perspetiva da manipulação genética. Douglas E. Cowan, professor 
de estudos religiosos, na University of Waterloo (Canadá), distingue os dois termos, no âmbito de uma revolução humana 
promovida pela tecnologia, nomeadamente no campo da robótica, da informática ou da nanotecnologia. Assim sendo, trans-
humanismo cinge-se ao aperfeiçoamento físico e mental, enquanto o pós-humanismo circuncreve uma etapa seguinte, a 
possibilidade de abandonarmos o nosso corpo efémero e podermos viver para sempre como um construto virtual num vasto 
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mutações ao nível do ADN, ou de implantes de chips ou de outros dispositivos 

eletromecânicos, como mecanismos de identificação por rádio-frequência (RFID), 

implantados subcutaneamente com vista a poder-se efetuar transações bancárias, 

acederem aos seus computadores, conectar-se a sistemas digitais e eletrónicos e assim 

tentarem inverter a ordem da seleção natural, na esperança de ultrapassar, 

propositadamente, as capacidades biológicas e adquirirem “superpoderes”. Esta 

prática fica patente no biohacking que se resume na junção da biologia com princípios 

de uma conduta hacker. De momento, esta tendência começa a dar os primeiros 

passos, encontrando-se, disseminadas pela Internet “receitas caseiras” de como 

preparar “cocktails” à base de implantes magnéticos e microchips subcutâneos, 

coadjuvados, não raras vezes, com complementos alimentares. Esta vanguarda de 

tecnófilos está a ser motivada quer por biólogos, geneticistas, engenheiros, quer por 

pessoas sem qualquer formação científica, partilhando todos o desejo de superação 

pessoal, identificando-se com a corrente biopunk88.  

O reconhecimento do genoma humano mostrou-nos que a biologia humana 

está em processo evolutivo. O ser humano está constantemente a ser posto à prova 

pela natureza. O Homem demonstra ser uma espécie resiliente e adaptável, 

conseguindo superar os obstáculos que lhe são impostos. Uma questão coloca-se-nos, 

enquanto espécie. No dealbar da engenharia genética, da revolução robótica ou do 

incremento da nanontecnologia, poderemos atenuar os efeitos, até aqui, inexoráveis e 

inflexíveis da evolução biológica? A tecnociência é a nossa principal aliada na batalha 

contra a evolução natural ao introduzir vantagens ao nível reprodutivo e genético e 

difundi-las pela população mundial. Desta forma, podemos derrubar as barreiras 

físicas com que a natureza nos dotou e superarmos, como no caso de Neil Harbinson, 

as faculdades biológicas humanas para limites impensáveis, que poderiam demorar 

centenas de milhares de anos a ter lugar pelo ritmo empreendido pela evolução 

natural. Estaríamos, assim, a acelerar a nossa evolução e selecionar as capacidades 

que desejaríamos ver incrementadas e outras que gostaríamos de ver atenuadas ou 

eliminadas. Estaremos perante uma batalha entre a tecnologia e a seleção natural? Ou 

será inevitável uma simbiose entre as duas? De qualquer forma, a tecnociência e a 

cultura (digital) estão a transformar-nos. A integração dos dispositivos digitais no 

ambiente computacional para onde a nossa mente seria transferida. Vide: Cowan, Douglas E. (2010): Sacred Space: The Quest 
for Transcendence in Science Fiction Film and Television. Waco: Baylor University Press, p. 68.
88 O termo biopunk deriva das palavras “biotecnologia” e “punk”, sendo preferencialmente referenciado na FC para explicitar a 
conotação a um movimento subversivo underground que promove o acesso livre à biotecnologia e à engenharia genética como 
ferramentas para o aperfeiçoamento humano. 
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nosso quotidiano e a presença omnipresente dos ecrãs são exemplos claros de como as 

nossas vidas se projetam sem uma clara separação do que é orgânico e carbono do que 

é tecnológico e silício.  

Os últimos progressos na área da engenharia biogenética, na cibernética, na 

robótica e os últimos avanços na medicina interpelam-nos diretamente sobre os 

conceitos de ser humano e de humanidade que estruturaram o pensamento da 

civilização ocidental e mesmo mundial há mais de dois milénios. 

Pós-humanistas como Ray Kurzweil ou o filósofo cognitivista sueco Nick 

Boström (1973–) advogam que o ser humano se aperfeiçoará, de tal modo, que 

deixará de ser semelhante a nós, quer física, quer mentalmente, tornando-se ciborgues 

e, eventualmente, seres inteiramente artificiais (Schneider 2009: 9-10). Ambos 

acreditam ser possível, dentro de várias décadas, a humanidade testemunhar 

alterações substanciais na sua morfologia através da introdução de complementos 

eletromecânicos. Deixaremos de estar sujeitos à evolução darwiniana. Outro cientista 

e futurista de renome e igualmente defensor do trans-humanismo, o austríaco Hans 

Moravec (1948–), assume uma perspetiva semelhante, ao asseverar que acabaremos 

por nos fundir com as nossas construções robóticas, transformando-nos, 

inevitavelmente nos robôs que criarmos (Kaku 2011: 14). Na sua obra Robot: Mere 

Machine to Transcendent Mind, publicada em 1999, Moravec crê que os robôs, por 

volta do ano 2050, suplantarão a nossa inteligência e se tornarão nos nossos herdeiros 

naturais. “Intelligent machines, which will grow from us, learn our skills, and share 

our goals and values, can be viewed as children of our mind” (Moravec 1999: 126). 

Estes nossos descendentes optarão por ser ex-humanos, computadores avançados que 

assumirão a alternativa da imortalidade ao embarcarem no trilho pós-humano. 

Moravec vai ao encontro da reflexão proposta por Marvin Minsky, anteriormente. 

Num ensaio publicado, em 1994, na revista Scientific American intitulado “Will 

Robots Inherit the Earth?”, Minsky discorre sobre as limitações biológicas do nosso 

cérebro e corpo e manifesta a convicção que no futuro teremos a possibilidade de 

expandir a nossa inteligência utilizando, para o efeito, cérebros e corpos artificiais, a 

ponto de não poderemos ser considerados humanos e contrariando desta forma a 

evolução darwiniana. No mesmo ensaio, analisa os problemas relacionados com a 

manipulação e o controlo de todo o manancial de tecnologia ao nosso dispor e como 

os robôs poderão ser a nossa herança. Contudo, não prevê um futuro catastrófico, mas 

antes uma gradual e pacífica passagem entre o Homem e o “Novo Homem”. Minsky 
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conclui: 

Will robots inherit the earth? Yes, but they will be our children. We owe our minds to 
the deaths and lives of all the creatures that were ever engaged in the struggle called 
Evolution. Our job is to see that all this work shall not end up in meaningless waste89.  

No entender de Richard Watson não é possível “deter a ascensão global das 

máquinas” (Watson 2009: 311). Segundo o mesmo investigador, a inserção de 

dispositivos tecnológicos no cérebro ou no corpo, per se, não constitui um risco para a 

humanidade, mas o mesmo não sucede, se a evolução tecnológica for direcionada 

noutro sentido, colocando algumas dúvidas em modo de questões retóricas.  

Mas e se o desenvolvimento envolver a nanotecnologia ou computadores e os 
elementos mecânicos começarem verdadeiramente a pensar por si mesmos? O que 
acontecerá quando produzirmos máquinas mais inteligentes do que nós? O que 
acontecerá se essas máquinas desenvolverem um tipo de consciência própria e se 
tornarem auto-reprodutoras? (Watson 2009: 20) 

Watson receia o advento de uma nova era tecnológica de proporções 

desconhecidas e temidas, como se uma “Caixa de Pandora” se abrisse e se tornasse 

tarefa impossível limitar os seus danos. Kaku acrescenta, comungando da visão dúbia 

do seu conterrâneo,  

quando atingirmos finalmente o fatídico dia em que os robôs nos superarão em 
inteligência, não só deixaremos de ser os seres mais inteligentes da Terra como as 
nossas criações talvez possam fazer cópias de si mesmas ainda mais inteligentes do que 
os próprios criadores. Esse exército de robôs auto-replicantes criará então 
intermináveis gerações de robôs, cada vez mais inteligente do que a anterior. (...), este 
processo acabará por explodir exponencialmente, até começarem a devorar os recursos 
do planeta na sua ânsia insaciável de se tornarem cada vez mais inteligentes (Kaku 
2011: 134).  

Quando este evento ocorrer, estaremos perante a “hipótese da singularidade 

tecnológica”. A expressão singularidade foi importada do campo da física (Kaku 

2011: 135) e foi primeiramente utlizada no âmbito da tecnologia pelo cientista 

húngaro John von Neumann (1903–1957), na década de 50 do século XX, para 

descrever o progresso tecnológico como indissociável a uma súbita e acelerada 

mudança. Porém, foi o matemático, além de escritor, o norte-americano Vernor Vinge 

(1948–) que, em 1983, celebrizou o termo, ao postular que a singularidade ocorreria 

quando, num hipotético futuro, em que a humanidade alcance um nível de 

desenvolvimento técnico, se torne impossível antecipar com algum rigor os seguintes 

89 Retirado de: http://web.media.mit.edu/~minsky/papers/sciam.inherit.html. Consultado a 2 de agosto de 2018. 

http://web.media.mit.edu/%7Eminsky/papers/sciam.inherit.html
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desenvolvimentos tecnológicos. Esta proposição enquadra-se em correlação direta 

com a Lei de Moore introduzida, em 1965, por Gordon Moore (1929–), segundo a 

qual a potência dos processadores eletrónicos aumenta exponenencialmente, dobrando 

a sua capacidade e velocidade anualmente. Watson explica que singularidade “é o 

termo que os futuristas usam para descrever a fase em que as máquinas se terão 

desenvolvido a um ponto em que os humanos já não conseguem compreender ou 

prever as suas capacidades” (Watson 2009: 71). Mais tarde, em 1993, Vinge, num 

célebre ensaio designado The Coming Technological Singularity, declara que o 

advento de uma civilização de super-homens mais inteligentes marcaria o fim da 

nossa era e abriria caminho a uma realidade diferente da civilização humana e que 

esse evento não só seria irreversível como estaria iminente. A seu ver, em poucas 

décadas, a humanidade disporia de meios tecnocientíficos de modo a criar uma super-

inteligência (Kaku 2011: 128).  

No seu livro The Singularity is Near, como o título prenuncia, Ray Kurzweil 

subscreve a iminência da singularidade quando “alcançado um certo nível de 

progresso na genética, na nanotecnologia e na robótica e conseguida esta integração 

dessa tecnologia na biologia humana” (Watson 2007: 72). 

Boström argumenta que a possibilidade de ser concebido esse grau de 

inteligência nas próximas décadas é bastante exequível90. Boström apelida-a de super-

inteligência e descreve-a nestes termos: “a superintelligence is any intellect that vastly 

outperforms the best human brains in practically every field, inclunding scientific 

creativity, general wisdom, and social skills”91. 

Esta inteligência superior artificial capaz de se auto-aperfeiçoar 

constantemente que a tese da singularidade defende, encontra eco no campo da 

Inteligência Artificial (daqui em diante referida somente pelas iniciais I.A.). O 

cientista John McCarthy (1927–2011), em 1955, introduziu a expressão para 

representar a ciência e a engenharia das máquinas capazes de pensar e de atingir um 

nível de senciência similar aos dos humanos, através do recurso a algoritmos. Estas 

máquinas inteligentes que conseguem emular os comportamentos cognitivos humanos 

têm sido o desiderato de cientistas e engenheiros que trabalham no campo da robótica, 

da automação e das ciências da computação. No entanto, a expressão I.A. denomina 

um leque diversificado de faculdades computacionais. Por conseguinte, os sistemas 
                                                         
90 Boström, Nick “Ethical Issues in Advanced Artificial Intelligence”, in Susan Schneider (ed) (2009): Science Fiction and 
Philosophy: from time travel to superintelligence. Malden/Oxford: Wiley-Blackwell, p. 277. 
91 Idem, Ibidem. 
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computacionais que cumprem uma determinada função com proficiência, de modo 

autónomo e, muitas vezes, melhor do que um ser humano, é a chamada I.A. fraca 

(refira-se que todos os agentes atuais se encontram neste patamar “evolutivo”). 

Quanto aos sistemas que operam autonomamente e são capazes de imitar um animal 

ou um ser humano, dotados de consciência, razão e sentimentos e que apresentam 

competências acima da média humana em quase todos os domínios designam-se de 

I.A. forte ou I.A. Geral (I.A.G.), do acrónimo inglês A.G.I. (Artificial General

Intelligence), sendo, porventura, um dos maiores desafios autopropostos pela

tecnociência, nos nossos dias.

Os anos imediatamente subsequentes a ponto de partida da I.A. foram marcados 

por uma onda de euforia de esperança no progresso vindouro que toda a humanidade 

poderia usufruir. Todavia, não foi isso que sucedeu. Após a auspiciosa década de 60, 

as décadas de 70 e 80 apresentaram-nos um progressivo descrédito e um quase total 

desinvestimento na I.A. A nova era prometida parecia ter sido gorada.  

Temos que aguardar pela década de 90 para assistirmos a alguns 

desenvolvimentos dignos de registo, nomeadamente ao de processadores inteligentes, 

embora remetidos a uma única função muito específica, no caso do computador 

concebido pela IBM, o Deep Blue, era jogar xadrez, tendo, em 1997, derrotado o 

“mestre” Gary Kasparov (1963–). Outro caso paradigmático, o do primeiro cão 

robótico fabricado pela gigante Sony, o AIBO (Artificial Intelligence Robot), “o 

primeiro brinquedo a reagir emocionalmente ao dono de uma forma realista, ainda 

que primitiva” (Kaku 2011: 117). Mais recentemente, deparamo-nos com o programa 

de computador inteligente AlphaGo manufaturado por uma subsidiária da Google, 

tendo derrotado o campeão mundial do complexo jogo de tabuleiro chinês Go, 

possibilitando milhões de estratégias. Não obstante todos estes “marcos 

tecnológicos”, os cientistas destacam que os resultados ainda são algo inócuos e 

pouco expressivos, se tivermos em conta que cada um destes dispositivos somente se 

especializa numa única tarefa e parece ser incapaz de aprender outras para as quais 

não tenha sido previamente programado. E isso deve-se, segundo Kaku, ao modo 

como são concebidos os processadores computacionais. Embora, muito mais velozes 

do que o nosso cérebro, ao invés deste, não conseguem efetuar com proficiência 

várias parcelas de trabalho em simultâneo, uma vez que não possuem “100 mil 

milhões de neurónios a funcionarem ao mesmo tempo” (Kaku 2011: 101). Daí a 

preocupação de investigadores e engenheiros estar focada no funcionamento do nosso 
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cérebro. Pouco a pouco, com a ajuda de neurocientistas, os computadores começam a 

imitar a estrutura neuronal do nosso cérebro, observando a tentativa de associar a sua 

forma de desempenho muito mais profícua. Pois tal como Kaku nos explica, o cérebro 

humano é “uma máquina de aprender, uma colecção de neurónios que não pára de 

renovar a sua rede sempre que aprende uma nova tarefa” (Kaku 2011: 100). A super-

inteligência descrita por Boström sustenta esta teoria, “as a result of growing 

hardware perfomance and increased ability to implement algorithms and architectures 

similar to those used by human brains”92. 

O desenvolvimento de mecanismos mecânicos e robóticos de software 

inteligentes tem vindo ao longo dos últimos anos a conhecer alguns avanços 

significativos. Não obstante, recentemente, algumas sirenes de alarme fizeram-se soar 

face aos avisos do conceituado físico britânico Stephen Hawking (1942–2018) e do 

empresário e fundador da Tesla Motors e da SpaceX, o sul-africano Elon Musk 

(1971–), “regarding the development of AI that will learn how to replicate itself and 

be more dangerous to humans than our own vast arsenal of nukes” (Haze & Eguino 

2015: 1). 

Todavia, enquanto o evento da “hipótese da singularidade tecnológica” parece 

ainda distante, o luxuriante campo da inovação tecnológica está praticamente 

orientado para a investigação científica e médica, para os videojogos, ou para 

investimentos financeiros, sendo programados segundo certos objetivos pelos seus 

“artífices”, não atuando de modo autónomo por si. No entanto, em 2014, a 

comunidade científica recebeu entre aplausos e algum assombro, a façanha de um 

programa de software de conversação apelidado de Eugene Goostman, após um terço 

das pessoas com quem interagiu ter julgado tratar-se de um jovem adolescente de 13 

anos. Deste modo, Eugene passou com êxito o teste de Turing, a prova de referência 

para aferir a inteligência artificial, datada de 1950 e sugerida pelo matemático 

britânico Alan Turing (1912–1954), o mesmo que conseguiu quebrar o código de 

guerra dos nazis, no decorrer da II Guerra Mundial. Richard Watson, no que a este 

teste diz respeito, explica que Turing propôs este “critério de submissão de afirmação 

pelos humanos a uma máquina, em que não se consegue depois determinar se as 

respostas foram originadas por outra pessoa ou por uma máquina” (Watson 2007: 71). 

Atualmente, investigadores trabalham com computadores quânticos muito 

                                                         
92 Idem, Ibidem. 
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mais velozes, potentes e com elevado grau de resolução de tarefas, ao mesmo tempo 

que empresas como a Google têm desenvolvido estudos sobre novas interfaces 

homem-máquina baseadas nas valências fornecidas pelas redes neuronais, assim 

como se destaca o novo chip criado pela IBM intitulado de TrueNorth, baseado no 

comportamento do cérebro humano, sendo capaz de emular a atividade neuronal, 

embora ainda esteja longe de rivalizar com o seu “antagonista” orgânico. Estes 

avanços, caprichosamente, podem tornar-se alicerces da emergência de uma nova fase 

tecnológica e residir neles a chave para a entrada na nova era de I.A. e abrir caminho 

para a introdução da I.A. Forte. Quando formos capazes de a criar, poderemos 

encontrar soluções para alguns dos desafios mais prementes da nossa civilização 

como a cura para várias doenças terminais, eliminar a fome e a pobreza e, quem sabe, 

concretizar algumas velhas aspirações como a conquista espacial, ou mesmo 

alcançarmos a imortalidade. 

Num primeiro momento, esta super-inteligência poderia seguir à risca as 

nossas instruções, o que lhe fora programado, mas se, numa segunda fase, esta 

inteligência superior se tornasse consciente, fosse quem de manifestar a sua própria 

iniciativa e desejos, capaz de se enquadrar na lógica cartesiana – “Penso, logo existo!” 

Será possível algum dia desenvolvermos máquinas inteligentes, conscientes e 

sencientes que consigam superar o teste de Turing a ponto de se tornarem indistintas 

de nós e se imiscuirem no nosso meio como Eugene?  

Regressando a Richard Watson e a Susan Schneider, questionamos e 

divagamos sobre a palete de opções que a humanidade terá à sua escolha. 

Observemos os universos propostos pela FC e adentremo-nos na possível coexistência 

de diferentes humanoides e/ou humanos e diversos sistemas inteligentes superiores. 

Poderão conviver num ambiente de paz, em simultâneo? Poderemos conviver como 

uma espécie superior, concebida por nós, sem deixarmo-nos de sentir inferiorizados? 

Seremos ameçados pelas nossas criações, como Watson ou Kaku alertam? Deveremos 

temer o futuro da I.A.? Ou, inversamente, deveremos deixar-nos levar pelo ritmo da 

evolução tecnocientífica e fundirmo-nos com ela como Moravec, Minsky, Boström 

ou Kurzweil advogam e, deste modo, acedermos a um estádio de intelecto superior? 

Identificar-nos-emos moralmente uns com os outros, quando a nossa morfologia e 

propósitos sejam, possivelmente, dissemelhantes? Contudo, manteremos a nossa 

humanidade intacta? Porventura, a definição de humanidade evoluirá, de tal forma, a 
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incluir todas as conexões resultantes num enorme espectro de categorias e de valores?  

 

* 

 

2.2 – A alvorada da I.A. – o híbrido homem-máquina  

 
“The main question doesn't revolve around synthetic intelligence and whether it will come 

into existence or not, but on what it means to be human. «What is humanity?» This will be a tough 
question to grapple in the years to come, especially when we consider the collective human psyche is 

not trained, nor accustomed to internallize conscience - we are clueless about how we work.”  
 

(Haze & Eguino 2015: 142) 
 

 

A humanidade tenderá a desaparecer para dar lugar aos “monstros 

tecnológicos” que concebeu ou poderá vir a arquitetar uma sociedade mais 

igualitária? Será a assunção das máquinas inteligentes fabricadas pelo homem objeto 

de uma interpretação tão unívoca por parte da FC?  

O trans-humanismo e o pós-humanismo estudam as implicações do que é ser-

se humano e a possível redefinição de homem e humanidade pela ação e evolução da 

ciência e da tecnologia, tentando prever como será o homem do futuro. Qual será a 

sua nova identidade ou identidades adotadas? Se é que ainda se poderá apelidar de ser 

humano, uma vez que a rápida e irreversível revolução tecnocientífica projeta novas 

formas de homem e máquina poderem conviver em plena integração. A FC responde 

a algumas destas questões e coloca outras. Numa era em que a tecnociência promete 

uma revolução eminente ao nível da interface homem-máquina, a FC especula sobre a 

evolução do próprio ser humano, por exemplo, como serão os nossos herdeiros? Serão 

humanos superinteligentes? Evoluirão de tal modo que deixarão de ser rotulados de 

humanos? Ao longo deste capítulo, tentaremos responder a estas questões. 

Daniel Dinello na sua obra Technophobia!: science fiction visions of 

posthuman technology vem clarificar o surgimento de novas correntes como o pós-

humanismo e a sua emergência no âmbito da FC nos nossos dias:  

 
Techno-heaven awaits you. You will be resurrected into posthuman immortality when 
you discard your body, digitize your mind, and download your identity into the 
artificial brain of a computer. Cyber-existing in virtual reality, you will live forever in a 
perfect simulation of divine bliss. This techno-heaven is envisioned by a cult of techno-
priests— scientists and their apostles—who profess a religious faith that the god 
Technology will eliminate the pain and suffering of humans by eliminating humans. 
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These techno-utopians fervently believe that technological progress will lead to 
perfection and immortality for the posthuman, cyborg descendants of a flawed, 
inevitably extinct humanity. Is this a happy dream or a dismal nightmare? (Dinello 
2005: 1). 

Dinello assinala que o discurso de FC tem tendência a retratar o progresso 

tecnológico como nocivo para a sociedade que visa apenas submeter, escravizar e 

aniquilar a raça humana (Dinello 2005: 1-2). 

Uma das possibilidades que os trans-humanistas e pós-humanistas 

preconizam, como já demos conta anterioremente, é o ciborgue. O ciborgue é descrito 

como um organismo dotado de partes orgânicas e cibernéticas, resultante de um 

processo de hibridização homem-máquina, concebido com o propósito de aumentar as 

suas capacidades pelo recurso à tecnociência. Refira-se que o termo ciborgue surge 

associado como sinónimo de “biónico”, do inglês “biological electronics” (Mann 

2001: 467).  

Em 1985, Donna Haraway publicou um ensaio intitulado de A Cyborg 

Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth 

Century na revista Socialist Review. Haraway reflete no ensaio acerca da condição 

feminina. Haraway recorre à imagem do ciborgue para demonstrar que as feministas 

não requerem de uma identidade essencialista para se afirmarem, mas antes devem 

unir esforços com base em afinidades e interesses em comum. No ensaio ela formula 

“the oft-used SF figure of the cyborg into a feminist political myth of posthuman 

network-beings who reject the oppressive Western ontology of technoscience” 93 . 

Haraway conceptualiza o ciborgue como uma criatura miscigenada, sem sexo, logo 

não enquadrada nos binómios historicamente delimitados como homem/mulher, 

organismo celular/máquina, mente/corpo ou natureza/cultura. Haraway define o 

ciborgue segundo quatro parâmetros: 1) um organismo cibernético; 2) criatura híbrida 

resultante da fusão entre uma máquina e um organismo; 3) ser pertencente a uma 

realidade social devidamente balizada; 4) entidade de caráter ficcional. 

Já Christine Cornea, no ensaio “Figurations of the Cyborg in Contemporary 

Science Fiction Novels and Film” refere que a figura do ciborgue surge como uma 

metáfora da era da industrialização e coloca em xeque a dicotomia “nós e os outros”, 

que era predominante no género, dado que ao assimilar novas possibilidades, derruba 

as distinções previamente assumidas entre a humanidade e a tecnologia que a 

93 Jr., Istvan Csicery-Ronay, “Science Fiction/Criticism”, in David Seed (ed) (2008), A Companion to Science Fiction. Malden/O
xford: Blackwell Publishing, p. 55. 
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envolve94. Cornea acrescenta:  

 
in the cyborg we have the literal melding of what were previously seen as separate and 
divided: the human/machine, the human/nonhuman, the human self/Other. Therefore, 
the cyborg can not only be understood to mark a possible shift in the very structures 
that underlie the science fiction genre, but can also be seen as a potent threat to much 
Western philosphy's reliance upon Cartesian-inspired dualisms (mind/body), or the 
binary dichotomies that underpin dominant patriarchal society - self (white male)/Other 
(female, nonwhite, male, etc.)95. 
 

As profícuas décadas de 80 e 90 legaram-nos o vislumbre de um futuro, não 

muito distante do nosso, no qual as tecnologias ampliam exponencialmente as 

aptidões do ser humano. O ser híbrido metade homem, metade máquina, torna-se uma 

realidade tentadora e tangível quer para William Gibson, particularmente na obra 

romanesca Neuromancer – Neuromante, quer para Mamoru Oshii (1951–), no mangá 

japonês Ghost in the Shell – A Cidade Assombrada (1995), baseado na novela gráfica 

de Masamune Shirow (1961–), quer ainda para Paul Verhoeven, no documento 

fílmico RoboCop – O Polícia do Futuro.  

No primeiro caso, em Neuromante, os ciborgues tornam-se porta-estandartes 

de uma coevolução e coexistência pacífica entre seres humanos e a sua tecnologia 

avançada 96 . Os nano-implantes eletrónicos fornecem capacidades cibernéticas 

imprenscendíveis aos rebeldes salteadores virtuais que inundam o universo ficcional 

do cyberpunk de Gibson. O termo cyberpunk surgiu por intermédio do conto com o 

mesmo nome, de 1983, publicado por Bruce Bethke (1955–). No entanto, foi Gibson 

que lhe deu forma e substância. O cyberpunk é caraterizado pelo sofisticado grau 

tecnológico em contraponto com o baixo nível de vida. “Crime, drugs and poverty  

rule the streets, and the big coporations are as corrupt as any government” (Mann 

2001: 23). Conforme Antonio Dyaz refere este movimento é essencialmente literário 

(Antonio Dyaz 1998: 55). Tendencialmente explora ambientes decrépitos, nos quais 

as máquinas amplificam as singularidades do corpo humano, nomeadamente o recurso 

à realidade virtual como no caso de Henry Dorsett Case, o jovem “salteador” 

protagonista de Neuromante, quando se evade para o espaço virtual, através de uma 

complexa conexão neuronal, a uma matriz computacional, não diferente do que ocorre 

com Neo (Keanu Reeves), na trilogia The Matrix – Matrix.  O corpo de Case, um 
                                                         
94 Cornea, Christine “Figurations of the Cyborg in contemporary Science Fiction Novels and Film”,  in David Seed (ed) (2008): 
A companion to Science Fiction, Malden, Oxford: Blackwell Publishing, p. 275. 
95 Idem, Ibidem. 
96 Hollinger, Veronica “Science Fiction and Postmodernism”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science Fiction, 
Malden, Oxford: Blackwell Publishing, p. 237. 
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experimentado hacker cibernético, faz do computador uma extensão do seu organismo 

quando se encontra no ciberespaço (cujo termo original “cyberspace” foi 

precisamente cunhado por Gibson). “The computer has learned to control the 

functions of the human brain, and any experiences that take place in cyberspace are as 

valid as those that do not. A new dimension has been born” (Mann 2001: 22). 

Se uma caraterística sobressai do documento é a alienação das personagens 

face ao mundo tecnológico que as envolve. Registamos a descrição de um rapaz, “de 

olhar vago e com uma dezena de espigões de Microsoft a saírem da tomada atrás da 

orelha” (Gibson 2004: 70). A estratégia de product placement, neste caso através do 

recurso a uma multinacional da área da informática, tal como ocorre com outras 

marcas célebres, quase todas nipónicas, reflete, por um lado, a significativa 

tecnologização da civilização ocidental, e, por outro, concomitantemente, uma visão 

pessimista desta tremenda digitalização galopante, que alcançava um marco na década 

de 80.  

Outro caso paradigmático deste metamorfoseamento cibernético prende-se 

com a heroína Molly Millions. Observamos como o seu corpo é modificado, por 

exemplo, mediante a introdução de umas lentes especiais de prata “selando-lhe as 

órbitas” (Gibson 2004: 36), que lhe permitem ter uma visão apurada, inclusive à 

noite, graças a “microcanais de amplificação de imagem” (Gibson 2004: 36). 

Adicionalmente, possui um conjunto de dez lâminas afiadas retráteis que se escondem 

“nas unhas cor de borgonha” (Gibson 2004: 36) e uma frecheira que dispara com uma 

exatidão e precisão milimétricas, conferindo-lhe um aspecto de mulher anjo fatal; 

revelando uma superioridade física em relação aos demais mortais não aperfeiçoados, 

uma autêntica “samurai de rua” (Gibson 2004: 41) vestida de cabedal. A figura de 

Molly inspira-se em personagens de anime e mangá japoneses. E se dúvidas 

restassem, a sua compleição asiática retiraria quaiquer dúvidas97. 

Precisamente num mangá encontramos tipificada a heroína ciborgue – a major 

Motoko Kusanagi, (embora não o possamos dizer com total certeza, pois a 

ambiguidade em relação ao seu sexo é evidente, em consonância com a tese de 

Haraway). No cenário decadente e informatizado de 2029 que Masamune, no 

prefácio, retrata nestes termos: “em que complexas redes empresariais estenderam as 

suas teias de cabos óticos e componentes eletrónicos a ponto de cobrirem as estrelas 

97 As obras Neuromante e a trilogia cinemática Matrix voltarão a ser tópicos de discussão no decorrer deste capítulo. 
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do céu” (Masamune 2018: 1). Nesta atmosfera cyberpunk, com a qual se identifica 

Ghost in the Shell, Motoko não necessita de nenhum instrumento para se emparelhar à 

rede, uma vez que o seu corpo tecnológico serve de interface, permitindo-lhe obter 

quaisquer informações em segundos, numa perfeita simbiose homem/mulher-

máquina. Motoko foi vítima de um brutal ataque terrorista, para sobreviver foi alvo de 

tal transformação que todo o seu corpo é ciber-aperfeiçoado. O que resta da sua 

outrora essência humana é o seu ghost, o espírito da sua anterior vida humana que foi 

carregado para o seu corpo atual. Além de conseguir estabelecer contacto com outros 

dispositivos cibernéticos, é dotada de aptidões especiais, como camuflagem, força, 

agilidade e inteligência sobre-humanas. A major é a principal agente da Secção 9 da 

Segurança Pública japonesa, um grupo de elite do governo especializado em combater 

todos os tipos de crimes cibernéticos. Porém, quando a sua equipa se depara com um 

enigmático hacker autodenominado de Mestre dos Fantoches, capaz de controlar as 

mentes humanas e dos ciborgues, Motoko põe em causa a sua própria existência e o 

seu estatuto como um ser vivo de pleno direito enquanto certificado simplesmente de 

I.A.  

Já no caso de RoboCop, o documento fílmico apresenta uma nova 

representação do homem do futuro, em que o silício e a carne se complementam 

dotando o indivíduo de capacidades cibernéticas ou teleinformáticas e 

subsequentemente de maior precisão na hora de resposta perante o perigo, uma 

espécie de cowboy envergando uma armadura (Seed 2011: 62). Note-se que a 

tecnologia usada pela empresa corrupta Omni Consumer Products (OCP) para 

construir um ciborgue, a partir do corpo e mente fragmentadas de um polícia de 

Detroit (Peter weller) gravemente ferido, evidencia os seus própositos obscuros de 

manter os lucros do crime organizado na cidade, enquanto projeta no novo polícia 

metálico a imagem de salvador e defensor dos mais desfavorecidos. O seu registo 

psicobiológico, uma vez alterado, torna obsoleto o corpo humano. A sua memória foi 

completamente apagada, ou assim pensa a OCP. Mas a experiência corre mal. O 

agónico humano por detrás da capa de metal e silício vem ao de cima, conforme vai 

experimentando alguns flashbacks da sua anterior “existência”, sendo capaz de 

desblindar as ordens com que tinha sido orientado e decidir por sua própria iniciativa 

iniciar uma vendeta para com aqueles que o tinham assassinado. No decurso da sua 

vingança descobre uma emaranhada teia de corrupção que grassa na sua cidade, 

mesmo envolvendo alguns dos seus superiores. Ironicamente, no seu trajeto acaba por 
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corporalizar o polícia redentor e justiceiro, o objetivo da sua construção. Segundo 

Mann a sublevação do homem-máquina “provides Verhoeven with an opportunity to 

offer an intense study of the psychology of the man/machine hybrid” (Mann 2001: 

411). 

O ciborgue RoboCop, em cada aparição cinematográfica, vai evoluindo, não 

como um qualquer humano, mas antes através de constantes updates ao seu software. 

Embora, se pudesse pensar que esta nova entidade deixaria, eventualmente, de possuir 

alguma propriedade eminentemente humana, isso não ocorre. As memórias do 

período, em que foi outrora humano, permitem-lhe conservar parte do seu património 

humano – a consciência alicerçada nas suas recordações – e conferem-lhe emoções 

somente ao alcance do ser humano, como a empatia. Todavia, permanece a dúvida se 

todas as mutações tecnológicas na psique e na estrutura molecular humana poderão 

terminar por fazer colapsar o derradeiro reduto da sua humanidade, mais cedo ou mais 

tarde. Segundo Éric Dufour o documento cinematográfico inaugura “a perceção no 

homem-máquina” (Dufour 2012: 147), acrescentando que “essa visão também 

acentua o facto de o espírito ser somente uma produção do cérebro e mais 

amplamente do corpo” (Dufour 2012: 147), evidenciando a natureza complexa de esta 

nova criatura, ao assimilar novas ligações neuroquímicas de um novo corpo, 

transformando-se inevitavelmente num outro indivíduo.  

Por seu lado, em Ghost in the Shell, depreendemos uma objeção da tese 

cartesiana da separação entre alma e corpo. O espírito seria o resultado de um 

conjunto de experiências e informações variadas. Motoko divaga se não será possível 

criar-se do nada um novo espírito, a partir de novas vivências e experiências (Dufour 

2012: 148). A trama está repleta de ponderações existenciais interessantes; é sugerido 

que a presença de um corpo físico é um requisito sine qua non para se poder afirmar a 

existência de um novo espírito, assim como se antevê a transferência da consciência 

de um ser humano para um organismo artificial como ato de prolongamento de uma 

identidade e de um espírito. A tese dualista de Descartes é rejeitada em detrimento de 

uma tese materialista em que corpo e espírito são perspetivados como um único e 

indissociável elemento, não exisitindo nenhuma força misteriosa que comandaria o 

corpo98. Robert C. Ring determina o binómio consciência do eu e a identidade como 

eixo fundamental da obra, deixando uma questão em aberto. “The characters posit the 
                                                         
98 Conforme o filósofo empirista inglês Thomas Hobbes (1588–1679) defendia, contrariando a tese dualista cartesiana, a matéria 
seria o princípio norteador de toda a realidade, sendo o espírio um produto do cérebro. Segundo Hobbes não há separação entre o 
corpo e o espírito. 
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idea that memories are what make up the individual’s identity and sense of self, but 

what happens when memories are manipulated – or completely replaced?” (Ring 

2011: 152-153) 

Esta parece ser a premissa de de Robert J. Sawyer (1960–), com a publicação 

de Mindscan, em 2005. O protagonista Jake Sullivan é diagnosticado com uma 

malformação congénita fulminante. Impotente perante a inexorabilidade do fim, Jake 

está disposto a tudo para se salvar. Com esse intuito, a empresa Immortex apresenta a 

derradeira solução para evitar a doença e o envelhecimento – a máquina Mindscan. A 

promessa de sobreviver à morte certa e a possibilidade de se tornar imortal agrada a 

Jake. A sua mente será duplicada e carregada para uma mente artificial e passará a 

viver num corpo sintético. Este proporciona a sua substituição, em caso de um 

qualquer acidente ou o seu upgrade. Após a sua consciência ser transplantada para o 

corpo do androide, Jake orgânico é depositado num lar paradisíaco para pessoas em 

final de vida. 

Por seu lado, o seu doppelgänger sintético assume o controlo da sua 

consciência, das suas memórias, das suas emoções e luta por se encaixar numa vida 

que outrora “levara” como humano. Jake sintético termina por se apaixonar por 

Karen, igualmente uma androide. Entretanto, Jake orgânico descobre que há uma 

nova cura para a sua doença mas é impedido de resgatar a sua personalidade por via 

do contrato que assinara. Furioso Jake amargamente percebe que aquele que ocupa a 

sua vida não é a mesma pessoa, mas sim alguém dotado de um cérebro e corpo 

artificiais, programado  para se fazer fazer passar por si (Schneider 2009: 249), 

enquanto o pior dos receios se concretiza – assistir impotente à sua degradação física 

e mental.  

A questão remetida em Mindscan é o que constitui o ser humano e se uma 

mente duplicada poderá ser ainda rotulada de humana. Mesmo que a consciência seja 

transferida na totalidade manterá a mesma identidade? Ray Kurzweil argumenta que 

não. Colocando a discussão nos mesmos moldes de Sawyer, perante a possibilidade 

de ver a sua mente replicada, Kurzweil questiona-se: “ – although the new entity 

would act just like me, the question remains: is it really me?” O cientista, que 

introduziu a noção de informational patternism99, argumenta que o nosso padrão de 

                                                         
99 Segundo a Informational Patternism o ser humano é essencialmente o resultado das suas memórias e da capacidade para 
aprender com as experiências nelas imbutidas, uma posição próxima do empirista inglês John Locke (1632–1704). Um conceito-
chave filosófico que subjaz a esta teoria é o de “pattern” (padrão). O padrão representa a identidade pessoal de cada indivíduo, 
que evolui ao longo do tempo, em resultado da convivência social com outros e das experiências associadas. Muitas das ideias 
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reconhecimento, a nossa identidade fruto dos nossos conhecimentos, emoções ou 

aptidões (o conjunto de processos cognitivos que aprendemos ao longo da vida100) 

está em constante evolução e o que somos hoje não é similar ao que éramos há um 

mês, o padrão modifica-se lentamente num continuum 101 . Kurzweil de modo a 

responder a pergunta o que nos distingue como seres humanos alega que uma 

entidade duplicada não passará de uma representação tosca de um ser original e único. 

I am principally a pattern that persists in time. I am an evolving pattern, and I can 
influence the course of the evolution of my pattern. Knowledge is a pattern, as 
distinguished from mere information, and losing knowledge is a profound loss. Thus, 
losing a person is the ultimate loss102. 

Mindscan sugere que a duplicação de uma mente pode trazer alguns 

dissabores. Jake na perspetiva de se tornar imortal acede a uma transferência da sua 

consciência para um corpo artificial. Todavia quem poderá experimentar os prazeres 

(e vicissitudes) da eternidade será o seu duplo, ignorando este o último vislumbre do 

Jake orgânico perante o terminus da sua existência. 

No caso do cinema, deparamo-nos com duas obras recentes que colocam a 

ênfase na transcendência. Em Lucy (2014), com argumento e realização do francês 

Luc Besson (1959–), a personagem principal Lucy (Scarlett Johansson) assiste à 

transformação da sua mente e corpo pela ação de uma nova e poderosa droga que, 

supostamente, impulsiona o uso da plena capacidade do seu cérebro, ajudando-a a 

alcançar uma força e inteligência sobre-humanas. No fim, Lucy passa por uma última 

metamorfose, o seu corpo dissipa-se pelo universo, convertendo-se em energia, numa 

entidade omnipresente e omnipotente que se encarrega de incorporar ao continuum 

espácio-temporal: “Estou em todo lado”, oferecendo à humanidade a dádiva do 

conhecimento com a entrega de uma pen drive103. 

Outro exemplo do modo como o ser humano pode obter um nível superior é-

nos apresentado em Transcendence – Transcendence: A Nova Inteligência (2014), 

que perpassam esta teoria são motivadas pelos recentes desenvolvimentos no campo da I.A., da Ciência Cognitiva e ainda da 
Teoria Computacional da Mente que consagra a mente humana como um programa informático ou um sistema de processamento 
de informações e o pensamento como uma forma de computação. 
100 Esta proposição é apresentada em traços semelhantes Marvin Minsky parafraseado por Douglas E. Cowan. “What really 
constitutes the “human” are patterns of information – memories, emotions, learned cognitive processes – that can be stored, 
simulated, and replicated in a computer environment” (Cowan 2010: 68). 
101 Kurzweil, Ray “Who am I? What am I?” in Susan Schneider (ed) (2009), Science Fiction and Philosophy: from time travel to 
superintelligence. Malden/Oxford: Wiley-Blackwell, p. 100. 
102 Ibidem, p. 102. 
103 Vide o modo como a transcendência é retratada no documento fílmico soviético Solyaris – Solaris (1972), escrito e dirigido 
por Andrei Tarkovsky (1932–1986), baseado no documento romanesco homónimo de Stanisław Lem (1921–2006). Num distante 
planeta, uma equipa de cosmonautas observa como o extenso oceano multicolor que o cobre se assemelha a um enorme cérebro 
capaz de captar e corporlizar os seus mais íntimos sonhos e pesadelos. 
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realizado por Wally Pfister (1961–). Desta feita, é mediante a transmutação da 

consciência humana para uma máquina que a transcendência é lograda. 

O cientista Will Caster (Johnny Depp), em colaboração com a sua esposa, a 

também cientista Evelyn Caster (Rebecca Hall) pretende criar uma “entidade com um 

leque de emoções humanas e até mesmo autossuficientes”, uma super-inteligência 

coletiva senciente e consciente. Mas enquanto Evelyn anseia “erradicar a fome e a 

pobreza, sarar o planeta e construir um mundo mais sustentável” pela ação direta da 

I.A., Will ambiciona voos mais altos – alterar definitivamente a face do planeta. Will 

identifica a singularidade com a transcendência, o momento-chave em que a 

tecnologia se apropriará do mundo e, por extensão do Homem, e ocupará o lugar de 

Deus. Quando questionado sobre a ética desta profana assunção, Will replica em 

forma de questão:  – “não é o que o homem tem feito desde sempre?”. Todavia, um 

grupo radical anti-tecnologia não perdoa Will, advogando que “a I.A. é uma 

abominação contranatura e uma ameaça à humanidade.” Duas formas radicalmente 

opostas enfrentam-se. Uma visão conservadora que teme os progressos da 

tecnociência e defende a primazia do Homem sobre a máquina e outra, mais 

transcendentalista, que pressupõe o upgrade tecnológico da humanidade.  

A irreverência demonstrada por Will custa-lhe caro, ao ser ferido de morte por 

um membro do movimento radical. Antes de morrer, Evelyn decide transferir a 

consciência do marido para uma quase senciente base de dados ligada à Internet. 

Pouco tempo depois, Will regressa, tomando conta dos computadores do laboratório, 

onde comunica com Evelyn e pede para ser libertado para o ciber mundo104. Com 

acesso à Internet, rapidamente Will tornar-se um vírus incontrolável manifestando 

uma sede de conhecimento e de poder incontroláveis. Como um fantasma, não dorme, 

não se cansa e mantém-se sempre de vigília. Max Waters (Paul Bettany) e Joseph 

Tagger (Morgan Freeman), amigos do casal, advertem Evelyn que aquela entidade 

deixou de ser Will e que se tornara uma ameaça para o mundo inteiro. Apesar dos 

conselhos, Evelyn continua determinada em satisfazer os caprichos de Will.  

Após dois anos, o poder de Will é incomensurável. Ele e Evelyn criam uma 

cidade autossuficiente no meio do deserto e um exército de leais servidores, os 

                                                         
104 A proposta da transferência da mente, a preservação da mente do indivíduo e a instanciação do fluxo de um organismo 
biológico ou digital recebeu credibilidade científica com os estudos de Hans Moravec. Vide:  Geraci, Robert M. (2010): 
Apocalyptic AI: Visions of Heaven in Robotics, Artificial Intelligence, and Virtual Reality. Oxford: Oxford University Press, p. 
55. 
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“híbridos”, como Will os apelida, providos de uma força sobre-humana, que ele 

reconstituíra por intermédio dos avanços da nanotecnologia, transformando-os numa 

mente coletiva que controla a seu bel-prazer. Paulatinamente, mediante a libertação de 

nano-partículas, altera a constituição orgânica da fauna e da flora do planeta com o 

propósito de concretizar o sonho da sua esposa – “criar um destino melhor para 

todos.” Porém, Evelyn vai-se sentindo encurralada e angustiada, sendo constamente 

vigiada por Will, questionando-se se aquela entidade não será apenas uma máquina 

que se apoderara da consciência do seu ex-marido. Finalmente Evelyn apercebe-se do 

impacto que Will poderá ter para toda a humanidade e contando com a ajuda de Max, 

de Tagger e de um agente do FBI (Cillian Murphy), ela decide injetar no seu próprio 

organismo um vírus para eliminar o código-fonte de Will. O Todo-Poderoso Will 

antecipando os planos de Evelyn de o eliminar, adota a sua anterior forma humana 

para demovê-la. Will explica-lhe que o que ele pretende é somente curar a Terra, não 

destruí-la. Todavia, o seu projeto é interrompido quando o seu quartel general é 

atacado por membros do FBI e do movimento radical anti-tecnológico. No ataque 

Evelyn é gravemente ferida e Will tenta curá-la, apesar de saber que ele pode morrer, 

se o fizer. No entanto, o amor incondicional de Will para com Evelyn emerge. Ambos 

morrem abraçados um ao outro, em consequência, todas as conexões robóticas que 

Will construíra desaparecem. Face a face com a iminência da morte da sua amada, 

Will optara pela mortalidade. 

Perante os factos, Max Waters argumenta que “a emoção humana pode manter 

conflitos ilógicos. Pode amar uma pessoa e, no entanto, abominar os seus atos. Uma 

máquina não consegue conciliar isso.” A capacidade de sacrifício individual em nome 

de um bem maior que Will e Evelyn evidenciaram, apenas está ao alcance do ser 

humano. Por conseguinte, tal como Max depreende, Will nunca deixara de ser 

humano, apesar da sua consciência ter sido assimilada por um organismo artificial e 

de ser ter tornado global. A sua sede de conhecimento e energia revelaram-se 

essenciais para descobrir a fórmula para melhorar a vida no planeta, daí todas as 

modificações que operara. O seu objetivo único era atingir a transcendência de modo 

a poder materializar o sonho de Evelyn – “construir um mundo mais sustentável.” 

Podemos interrogarmo-nos sobre os limites que deverão ser impostos à 

interação entre o homem e a máquina, ou pelo contrário, se não fará sentido criarmos 

barreiras legais ou éticas para que esta interação progrida. O nosso futuro poderá ser 

analisado à luz da integração do Homem à máquina, em que a máquina ganha 
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predomínio em relação ao homem como em RoboCop e vermos o nosso espírito 

reduzido a um programa, parafraseando Dufour (Dufour 2012: 145). 

Progressivamente, a I.A. vai sendo retratada na FC como o instrumento para o 

ser humano poder alcançar a transcendência, o seguinte passo da evolução humana. 

Na literatura do género, o pós-vida é frequentemente alcançado a partir da 

transmutação da mente para poderosos computadores sencientes. Ray Kurzweil 

calcula que, em menos de três décadas, possuiremos a tecnologia para alcançar este 

modo de transcendência (Cowan 2010: 69). 

 
If the Singularity represents the point at which the complexity of human, Computer or 
hybrid human/AI intelligence soars (by definition) beyond the comprehension of pre-
singularity minds, transcendence can be considered as a wildcard symbol for what 
comes after105.  
 

Assim sendo, afiguram-se ilimitadas as possibilidades oferecidas mediante a 

comunhão entre o Homem e a máquina. “Gone were the days of religious heavens or 

hells; humans and machines together could construct their own other-worldly realms 

and computer technology was the new religion” (Mann 2001: 23). 

   

* 

 

2.3 – O corolário dos sonhos autómatas: dos robôs de lata à emergência dos 

androides. Os androides sonham com uma existência perene no universo de 

Blade Runner 

 
 “It seems probable that once the machine thinking method had started, it would not take long to 

outstrip our feeble powers.... They would be able to converse with each other to sharpen their wits. At 
some stage therefore, we should have to expect the machines to take control....” 

 
Alan Turing 

 

 

O “estranhamento cognitivo” com o qual Darko Suvin fez menção de destacar 

o princípio diferenciador do género da FC incorpora uma nova significação na figura 

do “Outro”, adquirindo um caráter especial quando este é artificial como um robô, um 

androide ou um supercomputador. “By imagining strange worlds we come to see our 

                                                         
105 Vide: The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Transcendence” [versão revista de Clute & 
Nicholls 1993]. Consultado a 18 de agosto de 2018. 
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own conditions of life in a new and potentially revolutionary perspective”106. 

Adam Roberts assinala enfaticamente esta problemática do “estranhamento” 

em relação ao “Outro”. “The problematic of this encounter with difference, the 

difficulty of representing the Other without losing touch with the familiar, becomes 

exactly the point of some of the most celebrated SF texts” (Roberts 2000: 26). 

Este é o ponto de partida e de chegada de muitos documentos da FC e do 

género do fantástico. Desde Pinóquio, o boneco de madeira que procura 

incessantemente a Fada Azul que o possa transformar num menino de carne e osso, 

narrado por Carlo Collodi (1826–1890), em Le avventure di Pinocchio – As Aventuras 

de Pinóquio (1883), passando pelo  Homem de Lata, da saga The Wizard of Oz – O 

Feiticeiro de Oz, publicada por L. Frank Baum (1856–1919), entre o final do século 

XIX e os inícios do século XX, que deseja ansiosamente possuir um coração, até à 

aparição dos primeiros robôs pelas mãos dos irmãos checos, o pintor Josef (1887–

1945) e o dramaturgo Karel Čapek. Na peça de 1920 R.U.R. – Rosumovi Univerzální 

Roboti, Karel Čapek idealiza seres autómatos artificais em tudo semelhantes aos seres 

humanos apelidados de «robota» ou «roboti», conforme o singular e o plural, 

respetivamente. A expressão «robota» designa «o estatuto de trabalho penoso» ou do 

«operário automático», tendo dado origem ao termo robô em português e robot em 

inglês. Apesar de Čapek descrever estes seres como detentores de uma alma, são 

usados como mão de obra escrava, sendo fabricados em massa e criados em enormes 

vasilhas. O centro nevrálgico de ação da peça decorre numa fábrica onde estes robôs 

são produzidos. No início parecem trabalhar em harmonia, contudo a atmosfera de 

convívio pacífico subitamente é suspensa quando ocorre uma revolta dos robôs contra 

os seus amos, levando à destruição de toda a humanidade.  

Mas será que algum dia os robôs poderão alcançar um grau de senciência que 

os torne praticamente indistintos dos seres humanos? A conceção da imagem Čapek 

serve de inspiração a Eando Binder, pseudónimo dos irmãos escritores de FC Earl 

Andrew Binder (1904–1965) e Otto Binder (1911–1974), sendo o nome a combinação 

dos seus nomes. Em 1939, publicam um conto apelidado de I, Robot, título que seria, 

mais tarde, em 1950, reciclado para dar nome a uma coleção de nove contos de FC do 

prolixo escritor e cientista americano, de origem russa, Isaac Asimov. A 

representação do robô de Asimov é em parte muito próxima da representação clássica 

106 Citação de Parrinder, Patrick (ed) (2000): “Revisiting Suvin’s Poetics of Science Fiction”, in Learning from Other Worlds: 
Estrangement, Cognition and the Politics of Science Fiction and Utopia. Liverpool: Liverpool University Press, p. 4, retirada de 
Adam Roberts (ed) (2007): The History of Science Fiction. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, p. 1. 



 148 

do robô promovida por Čapek e distante da perversa máquina robótica introduzida na 

película de 1927 – Metropolis – Metrópolis, de Lang e baseado numa obra literária da 

sua esposa Thea von Brau (1888–1954), que analisaremos mais adiante107. A noção 

da máquina cooperante com a humanidade, tornando-se uma perfeita ajudante do ser 

humano em tarefas mais delicadas ou melindrosas e uma ferramenta preciosa em 

locais inacessíveis para o comum dos mortais encontra eco na já referida I, Robot – 

Eu, Robô, de Asimov. Os contos demonstram o interesse deste autor pela temática da 

robótica e a possível interação pacífica e proveitosa entre robôs e humanos. A coleção 

contém as Três Leis da Robótica formuladas pelo próprio Asimov e nelas manifesta a 

preocupação em controlar e prevenir atitudes menos desejáveis por parte dos robôs, 

podendo por em risco a convivência com os humanos. Por outro lado, evidenciam a 

necessidade que ele sente em combater a tecnofobia, a crescente tendência para se 

acreditar que os robôs e as máquinas acabarão por voltar-se contra a humanidade, 

uma generalizada fobia social que ele designou de “Frankenstein Complex” 

(Complexo de Frankenstein)108.  

As Leis da Robótica resumem-se nos seguintes termos: 

 
1ª Lei: Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser 
humano sofra algum mal. 
2ª Lei: Um robô deve obedecer as ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, 
exceto nos casos em que tais ordens entrem em discórdia com a Primeira Lei. 
3ª Lei: Um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre 
em conflito com a Primeira ou Segunda Leis109. 

 

Refira-se que o código deontológico das Três Leis da Robótica, imbuído de 

um espírito otimista em relação à evolução de engenhos robotizados, foi adotado pela 

comunidade científica, nomeadamente no campo da I.A., e por muitos dos escritores 

de FC contemporâneos e posteriores de Asimov. “Asimov’s simple strategy of 

describing robots rationally and ‘as machines rather than metaphors’ transformed 

their representation in science fiction” (Seed 2011:61). 

Se, por um lado, as diretivas limitam os robôs a “máquinas com controlos 

integrados” (Watson 2007: 71) todavia, por outro lado, e tal como alguns 

investigadores indagam, por vezes, as leis entram em contradição, dando Kaku o 

exemplo de um robô benevolente “poder achar que se deve apoderar do governo para 
                                                         
107 O documento fílmico Metrópolis será dissecado no decurso do capítulo 4. 
108 Geraci, Robert M. (2010): Apocalyptic AI: Visions of Heaven in Robotics, Artificial Intelligence, and Virtual Reality. Oxford: 
Oxford University Press, p. 50. 
109 Retirado de: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG86198-8489-211,00 LEGISLACAO+ROBOTICA.html 
(consultado a 14 de setembro de 2014). 
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impedir a humanidade de causar dano a si próprio” (Kaku 2011: 139). 

Para tal, o próprio Asimov acrescentou uma outra lei conhecida como a Lei 

Zero, a qual serve de corolário das demais: um robô não pode causar dano algum à 

humanidade, nem escravizá-la, ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra 

algum mal (Kaku 2011: 139). 

Muitas das noções celebradas pelo autor de Eu, Robô foram comungadas pelo 

escitor inglês Barrington J. Bayley (1937–2008). Em The Soul of the Robot (1974) 

Bailey narra a história do robô protagonista Jasperodus (personagem recuperada de 

um conto escrito pelo autor em 1956), o único robô que detém uma alma, na sua 

demanda de provar à humanidade que é um ser semelhante. Por outro lado, os robôs 

que surgem na saga cinematográfica Star Wars, concebida por George Lucas (1944–), 

como C-3PO, R2-D2 ou BB-8 demonstram ser benévolos, obedecendo 

escrupulosamente às Leis da Robótica.  

Em Bicentennial Man (1976), Asimov reforça a sua crença nos benefícios da 

tecnologia para a humanidade. Andrew Martin é um robô concebido com um erro não 

detetado na sua programação e, em consequência, torna-se criativo. Viver às custas do 

seu talento artístico possibilita-lhe ganhar dinheiro suficiente para ir substitundo, 

progressivamente, as partes de metal que revestem o seu corpo por outras orgânicas. 

Quando a metamorfose é finalizada, Andrew entra numa batalha jurídica para ser 

reconhecido como humano. No seu 200º aniversário finalmente vê o seu sonho 

concretizado, morrendo de seguida. Segundo Roberts “Asimov finally wrote a story 

about a robot literally turning himself into a human being” (Roberts 2007: 13). A 

narração de Andrew afigura-se similar à do Homem de Lata, em O Feiticeiro de Oz. 

Contudo, com o decorrer dos anos, os autores do género encontram um novo 

filão mais apetecível na relação ambivalente entre o ser humano e o robô, 

nomeadamente com a aparição fulgurante do androide em cena. Nem sempre os seres 

mecânicos fabricados pelo engenho humano se afiguram tão generosos, muito pelo 

contrário, surgem recorrentemente na literatura e no cinema do género exemplos de 

seres artificiais que ameaçam a estabilidade da civilização humana, como é o caso 

paradigmático dos seres conhecidos por androides. O vocábulo androide é formado 

pelos termos gregos «andrós» que denomina homem e «eĩdos» que transmite a ideia 

de aspeto ou forma. O androide assinala um ser fictício, como um robô com forma 

humana e cujos movimentos reproduz. A retórica usual faz apelo à demonização da 

tecnologia, sendo os robôs descritos como nocivos e menos autênticos (Roberts 2007: 
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13-14). 

Em 1969, Brian Aldiss publica o conto “Super-Toys Last All Summer Long”. 

Aldiss narra a vida de um pequeno rapaz chamado David. Sendo muito curioso, ele 

questiona-se sobre a realidade à sua volta, debatendo-se, constantemente, em 

demonstrar os seus sentimentos para com a sua mãe. No final do conto descobrimos 

que David não passa de um humanoide inventado pelo seu “pai”. Este conto foi 

transposto ao cinema pela mão de Spielberg em 2001, com o título A.I. Artificial 

Intelligence – I.A. Inteligência Artificial. Após a morte de Stanley Kubrick, Spielberg 

herda o projeto deste, nomeadamente o seu fascínio em decalcar o conto de Collodi, 

As Aventuras de Pinóquio. 

Segundo o Professor Hobby (William Hurt), devido aos avanços na I.A. o 

sonho da humanidade, desde o nascimento da ciência, em criar um ser artificial torna-

se realidade. Mas Hobby pretende mais e ambiciona conceber o primeiro ser artificial 

a “atingir a sua forma mais elevada... poder genuinamente amar uma pessoa.” David 

(Haley Joel Osment) é a realização deste ambicioso projeto. David é um sofisticado 

protótipo pertencente à última geração de humanoides chamados Mecha (Meca, em 

português), não necessitando de grande manutenção, pois não se alimenta ou dorme, 

sendo capaz de simular emoções humanas e manter uma relação de amor para com os 

seus donos.  

Na iminência de perderem o filho, em estado vegetativo, devido a um grave 

acidente, Henry (Sam Robards) e Monica Swinton (Frances O’Connor) decidem 

adotar David. Porém, a situação de David complica-se quando o filho do casal 

regressa a casa e David tem de competir pelo amor da mãe. Abandonado por esta 

numa floresta, à semelhança de Pinóquio, com quem se identifica, parte na demanda 

da Fada Azul do conto, a fim de lhe conceder o seu desejo – transformar-se numa 

criança verdadeira, de modo a que a sua mãe adotiva possa retribuir o seu amor.  

David desvirtua e suplanta a sua natureza robótica ao ambicionar sentir-se 

amado. Como Éric Dufour explica “a especificidade de um robô é ter um programa, e 

portanto não possuir autonomia. Ele contenta-se em executar um programa” (Dufour 

2012: 143). No entanto, David não se satisfaz somente em amar como dita o seu 

programa. Ele assume uma postura de aprendizagem e resiliência humanas. 

Ao longo da sua jornada na procura da fada, David vai desenvolvendo 

autênticos sentimentos e aspirações como uma criança real. É este o único sentido da 

sua existência: cumprir o seu sonho. A imagem ficcional da fada transfigura-se no seu 
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inventor, o seu “pai”, o Professor Hobby. “É a procura da fada que o conduzirá ao 

único indivíduo capaz de inventar um robô humano animado de sentimentos, o seu 

criador, por quem deseja ser reconhecido na sua singularidade (...)” (Dufour 2012: 

143). Mas o seu sonho esmorece, quando uma catástrofe ambiental se abate sobre a 

Terra, impossibilitando a existência de vida. David repousa debaixo de uma massa de 

gelo que cobre a cidade de Nova Iorque. Dois mil anos volvidos e ele é resgatado por 

uma espécie alienígena muito avançada, interessada em reavivar os humanos para os 

estudar. David torna-se objeto de fascinação para os alienígenas, dado que ele é a 

única entidade que esteve um contacto direto com os humanos, a derradeira 

reminiscência da humanidade.  

Na sequência final do documento fílmico, o seu desejo é concedido pelos 

alienígenas, conseguindo devolver a mãe à vida, possibilitando que os dois passem 

um dia inesquecível. Pela primeira vez, David ouve da mãe que ela o ama e sempre o 

amara. David como um qualquer rapaz adormece nos seus braços e sonha 

placidamente com ela. Spielberg recupera a essência do conto de Aldiss: a 

necessidade imanente de David mostrar-se humano à sua família adotiva. Dufour 

explana que o documento se centra na temática do reconhecimento, evidenciando que 

“David revela-se humano na criatividade dos meios que emprega para realizar o seu 

programa” (Dufour 2012: 143). 

* 

Uma das reflexões mais emblemáticas sobre a temática do androide e a 

possível ameaça que constitui para a humanidade está patente em Do Androids Dream 

of Electric Sheep? (Blade Runner: Perigo Iminente)110 (Mann 2001: 264). Todavia, 

para distinguir da transposição fílmica cujo nome é precisamente Blade Runner: 

Perigo Iminente (em português), optamos pelo título original quando nos referirmos a 

este documento literário. 

A ação narrativa decorre no ano de 1992, apesar de uma edição posterior 

situar o enredo, em 2021, no rescaldo do Termo da Guerra Mundial, um devastador 

conflito que envolveu toda a Terra numa espessa poeira radioativa, tendo causado a 

emigração forçada de milhões de pessoas para planetas exteriores, entre eles Marte, 

110 Este documento literário será novamente analisado no próximo capítulo. 
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enquanto outros milhares psíquica e geneticamente afetados pela radiação e 

apelidados de “especiais” ou “estúpidos” são forçados a permanecer. 

Além disso, a Guerra extinguiu quase todas as formas de vida terrestre, 

nomeadamente do reino animal, tornando os poucos espécimes de animais 

sobreviventes muito apreciados, ao ponto de serem elevados ao patamar de sagrados e 

alcançando valores exorbitantes. O caçador de prémios do Departamento de Polícia 

de São Francisco, de cinquenta anos, Rick Deckard e sua mulher, Iran, sonham em 

possuir um dia um animal genuíno, tal qual o seu vizinho Barbour, que detém uma 

égua. Ter um animal verdadeiro é um sinal de elevado estatuto social, no entanto 

difícil de concretizar. Rick tem um animal, mas é um carneiro elétrico, todavia uma 

réplica perfeita do animal. De modo a poder adquirir um que seja verdadeiro, com 

quem se possa “ligar”, tem de “retirar” o maior número de androides que conseguir. 

Estes mal se distinguem dos seres humanos, obrigados a trabalhar como escravos em 

Marte em prol dos seus amos humanos e que, não raras vezes, preferem escapar rumo 

à Terra para se libertarem.  

Deckard crê que o ser humano é a única criatura capaz de evidenciar uma 

emoção verdadeiramente humana, a empatia. Na sua opinião, os androides estão 

impossibilitados de demonstrarem esta capacidade. Deckard presume que, à 

semelhança do seu carneiro elétrico, os androides são ineptos em desenvolverem 

emoções verdadeiramente humanas e por isso não merecem usufruir da existência 

numa sociedade em que viver é perspetivado como sendo o axioma essencial. 

“Empathy requiring others to be treated as subjects rather than as usable objects”111. 

Esta premissa facilita a tarefa mecânica e impiedosa de Rick em eliminar qualquer 

“objeto que não vive”, remetido à condição de assassino  

 
fugido e que liquidara o seu senhor, que fora equipado com uma inteligência maior do 
que a de muitos seres humanos, que não tinha qualquer respeito por animais, que não 
possuía qualquer habilidade para sentir alegria empática (...) – isso, para ele resumia Os 
Assassinos (Dick 1985: 29). 
  

“To perform his job, Deckard must repress his empathy for androids who 

themselves may be empathic. The point is to demonstrate compassion for the other, 

irrespective of their empathy”112.  

Burton acrescenta que a mundividência de Deckard o faz percepcionar como 
                                                         
111 Butler, Andrew M. “PHILIP K[INDRED] DICK (1928–82)”, in Mark Bould et al. (ed) (2010): Fifty Key Figures in Science 
Fiction. London and New York: Routledge, p. 67. 
112 Idem, Ibidem. 
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automaticamente humano (Burton 2015: 152). “(...) as human, radically superior to 

nonhumans, his sense of the absolute difference between himself and the androids he 

hunts being reflected in the way he prizes living animals over externally identical 

replicas (such as electric sheep)” (Burton 2015: 152). Deckard faz uma clara distinção 

entre o mundo natural e o mundo mecânico. Helen Merrick assinala que “Do 

Androids Dream of Electric Sheep? (1968) (…) exhibits similar preoccupations with 

the mechanization of subjectivity and psychological experiments”113. 

Um dia quando chega ao seu posto, é informado pelo seu superior, o detetive 

Harry Bryant, que tinham escapado para a Terra oito perigosos androides. Dois deles 

(Anders e Gritchel) tinham sido já “retirados” por Dave Holden, mas enquanto estava 

no encalço do terceiro, Polokov, um furioso e implacável “objeto”, Dave é 

gravamente ferido por aquele. Rick Deckard substitui Dave e torna-se o principal 

caçador de prémios do Departamento e, consequentemente, responsável por retirar os 

restantes seis Nexus-6, o último e mais sofisticado modelo androide usado em Marte, 

“um daqueles novos e superespertos androides que a Associação Rosen tem estado a 

produzir” (Dick 1985: 27), como é informado. Deckard confere estas novas 

habilitações face à descrição científica do novo exemplar robótico:  

o Nexus-6 tinha realmente dois triliões de componentes, acrescidos de uma escolha
dentro de uma gama de dez milhões de combinações possíveis de actividade cerebral.
Em quarenta e cinco centésimas de segundo, um andróide equipado com uma tal
estrutura cerebral podia assumir qualquer das catorze posições de reacção básicas.
Bem, nenhum teste de inteligência podia apanhar um andróide desses. (...). Os tipos de
andróides Nexus-6, reflectiu Rick, ultrapassavam várias classes de especiais humanos
em termos de inteligência. Por outras palavras, os andróides equipados com a nova
unidade cerebral Nexus-6 tinham, segundo um determinado ponto de vista tosco,
pragmático e idiota, evoluído para além de um maior – mas inferior – segmento da
humanidade. Para melhor ou pior. O servo tinha-se, em alguns casos, tornado mais
inteligente do que o seu senhor. Mas novas escalas de realização, por exemplo, o teste
de empatia Voigt-Kampff114, tinham surgido como critérios pelos quais julgar. Um
andróide, não importa quão dotado quanto a pura capacidade intelectual, não podia
formar nenhum sentido da fusão que tinha rotineiramente lugar entre os adeptos do
mercerismo – uma experiência que ele, e virtualmente toda a gente, incluindo estúpidos
subnormais, conseguiam sem qualquer dificuldade (Dick 1985: 27).

Num mundo devastado, no qual a decadência humana prevalece, a ciência e a 

tecnologia assumem a tarefa de reorganizar e amenizar as tensões, evoluindo a ponto 

113 Merrick, Helen “Fiction 1964 – 1979”, in Mark Bould et al. (ed): (2009). The Routledge Companion to Science Fiction. 
London and New York: Routledge, 105. 
114 Este teste de empatia psicológico é baseado no teste de Turing criado por Alan Turing, tendo como pressuposto diferenciar 
uma máquina de um ser humano. O teste de Turing testa a capacidade de uma máquina evidenciar comportamento inteligente 
similar a de um ser humano, ou não distinto deste. Turing, em 1950, escreveu com base na formulação do seu teste: “A computer 
would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human.” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
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de criaram mecanismos de elevada inteligência artificial, nomeadamente os “quase-

humanos” Nexus-6, embora física e intelectualmente superiores aos seus senhores e 

quase impercetivelmente indistintos daqueles, não fosse o facto de serem incapazes de 

passar um teste que procura reações empáticas sobretudo quando se trata dos sagrados 

animais. Durante os acontecimentos relatados, acompanhamos as meditações e 

inquietações de Deckard quanto à declínio de um mundo caótico, onde a ética e a 

moral foram abolidas pelo abuso da tecnociência, onde os limites entre a realidade e a 

artificialidade praticamente esbatidos e onde constantemente ressaltam as questões: o 

que significa ser humano? O que distinguirá verdadeiramente um ser humano de um 

androide? A este propósito Don D’Ammassa refere: 

 
Dick had described the increasing difficulty in distinguishing between humans and 
machines. In this novel, the inhuman characters are organic machines, androids created 
to perform dangerous or onerous tasks, identifiable only through a complex intelligence 
test (D’Ammassa 2005: 119). 

 

* 

 

De modo a conhecer melhor os complexos androides que tem de eliminar, 

Deckard viaja até Seattle para visitar a Associação Rosen. Deckard é apresentado a 

Eldon e a Rachael Rosen, respetivamente tio e sobrinha. Deckard serenamente declara 

perante a sarcástica Rachael: “– um robot humanóide é como qualquer outra máquina, 

pode flutuar entre ser um benefício e um perigo muito rapidamente. Como benefício, 

não é o nosso problema” (Dick 1985: 35). Eldon explica, de uma forma falsamente 

piedosa, que a sua firma somente produz androides “progressivamente mais 

humanos” (Dick 1985: 45) de modo a ir ao encontro das necessidades da exploração 

espacial. Entretando, apresenta a própria Rachael como primeiro sujeito para verificar 

a eficácia do teste Voigt-Kampff em detetar androides Nexus-6. Este novo modelo 

Voigt-Kampff é “um teste-padrão do perfil de personalidade” (Dick 1985: 77), 

consistindo numa série de questões que permitem avaliar o estímulo-resposta “social, 

emocional e moral” (Dick 1985: 79), ao analisar as flutuações dos nervos capilares e 

oculares dos sujeitos. Caso os sujeitos não demonstrem uma resposta emocional 

empática arriscam-se a ser “eliminados”. Rachael demonstra insensibilidade face aos 

animais. O teste revela que Rachael é uma androide, apesar das efabulações do tio, 

sugerindo que ela é esquizofrénica, pois sabe que este teste é falível quando o sujeito 

humano revela problemas psíquicos. Eldon Rosen evidencia preocupação face às 
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consequências económicas de um eventual encerramento definitivo da linha de 

produção do Nexus-6. Perante esta iminente possibilidade, tenta subornar Deckard 

com uma coruja, que afirma ser verdadeira. Eldon demonstra ser um homem de 

negócios arrogante, calculista e dissimulado. O caçador de recompensas quase acede à 

proposta, mas acaba por recusar e manter-se resoluto em perseguir e “retirar” os 

perigosos androides, custe o que custar. Deckard ao abandonar as instalações desabafa 

consigo mesmo: “(...) malditos (...); quase conseguiram de uma maneira muito terrível 

minar a escala Voigt-Kampff, o único método que temos para os detectar. A 

Associação Rosen faz um bom trabalho (...) para proteger os seus produtos” (Dick 

1985: 49). 

Em seguida, fortuitamente, depara-se com Polokov, quando este se fazia 

passar por um agente policial russo, Sandor Kadalyi. Este tenta matar Deckard, tal 

como quase o conseguira com Dave Holden, mas volta a falhar, todavia Deckard não 

vacila e elimina o seu primeiro Nexus-6. Seguidamente, vai no encalço de Luba Luft, 

uma androide que se apresenta como uma cantora de ópera. Quando o detetive a 

interroga, Luba, aparentemente, não se incomoda e permite que Rick lhe faça o teste. 

Porém, as suas respostas vão-se tornando progressivamente mais evasivas, a ponto de 

ela se sentir irritada com o teor das questões e extrair um tubo laser, acusando Rick de 

ser um tarado sexual. Embora, o teste não seja concludente, o detetive pressente que 

ela seja efetivamente uma androide. Entretanto, Luba chama a polícia e Deckard vê-se 

encaminhado para uma agência de polícia que desconhece, descobrindo mais tarde ser 

administrada por androides de modo a protegerem-se da atividade de caçadores de 

prémios como Rick Deckard. Perante o inspetor Garland e outro caçador chamado 

Phil Resch, que Deckard desconhece, vê-se envolto numa trama montado por robôs 

humanoides que visam destabilizá-lo. Garland, estupefacto, descobre que ele faz parte 

da lista de androides a “retirar” e confessa ser um androide Nexus-6, tal como outros 

na agência, e tenta matar Deckard e Resch; este último consegue eliminá-lo, 

friamente, pairando a dúvida se ele mesmo, Resch, será igualmente um androide. 

Resch afirma que possui um esquilo verdadeiro como mascote que adora. Esta faceta 

de cuidar de animais não se coaduna, à primeira vista, com os androides, pois tal 

como Rick assevera “o andróide é incapaz de manter o animal vivo” (Dick 1985: 98), 

uma vez que um animal precisa de uma atmosfera de amor.  

Ambos escapam da agência e encontram Luba num museu de arte admirando 

alguns quadros do pintor expressionista norueguês Edvard Munch (1863–1944). 
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Precisamente o mais famoso quadro “O Grito” parecera impressionar quer Luba, quer 

os dois homens. Os três detêm-se durante algum tempo a contemplar  

 
uma criatura calva e oprimida, com uma cabeça com a forma de uma pêra invertida, as 
mãos agarradas com horror aos ouvidos, a boca aberta num enorme e insonoro grito. 
Ondas torcidas do tormento da criatura, ecos do seu grito, inundavam o ar que a 
rodeava; o homem ou mulher, fosse ele o que fosse, tornara-se limitado pelo seu 
próprio grito. Cobrira os ouvidos contra o seu próprio som. A criatura encontrava-se 
numa ponte e não havia ninguém presente; a criatura gritava no isolamento. Cortada 
pelo – ou apesar dele – seu próprio grito (Dick 1985: 99). 
 

Phil Resch acrescenta: “Creio (…) que é como um andróide se deve sentir” 

(Dick 1985: 99). O quadro de cariz surrealista de Munch destaca uma figura 

deformada, de género indefinido, que grita desconsoladamente, envolto por uma 

atmosfera aniquiladora e voraz que parece tudo consumir em seu redor. Este quadro 

funciona como metáfora da experiência que Rick mantém com Resch115. Toda aquela 

situação de se encontrar “preso” numa realidade paralela desemboca na morte cruel 

de Luba às mãos do insensível Resch. Não sem antes, Luba assumir que detesta 

androides e confessando que a sua vida sempre “consistiu em imitar a mulher 

humana” (Dick 1985: 101). Esta série de eventos, que decorre num caleidoscópio de 

emoções, pesadelos e sonhos surge como um volte-face na existência do “velho” 

caçador de prémios. Deckard, ao entrar em contacto com outra realidade e observar 

como Resch atua, retirando androides, pelo prazer de matar, sem qualquer escrúpulos, 

debate-se com a sua própria natureza, seria ele mesmo como Resch? O trabalho 

tornara-os, a ambos, máquinas assassinas, não seres humanos. Talvez outrora, Rick 

Deckard se pudesse rever em Phil Resch. “Um predador, que os [androides] parecia 

gostar de destruir” (Dick 1985: 129). Deckard, pela primeira vez, interroga o seu 

mundo de certeza e segurança, as suas ambições e a sua humanidade. “Pela primeira 

vez, depois de estar com ele, olhei para eles de modo diferente” (Dick 1985: 129).  O 

seu mundo transforma-se num mundo desprovido de ordem, mas de caos, artificial, 

desprovido de genuína empatia humana. Observamos que as pessoas somente 

comunicam entre elas ou estabelecem laços virtualmente a partir de caixas de 

empatia. Através delas ligam-se em comunidade ao líder religioso Wilbur Mercer e, 

                                                         
115 Frank C. Bertrand discorre nestes termos em relação à obra de Munch. “My thought then, is that Phil Dick means for Munch’s 
the Scream to metaphorically personify the plight of these Nexus-6 androids – their angst, anxiety, despair and alienation – a 
disquieting existential fear. I also think it can represente Rick Deckard’s situation as he attempts to cope with the nature and 
consequences of his job”. Retirado de:  
http://www.academia.edu/3802441/Late_Night_Thoughts_about_Do_Androids_Dream_of_Electric_Sheep_while_listening_to_
Modest_Mussorgskys_Pictures_At_An_Exhibition (consultado a 14 de outubro de 2018). 
 

http://www.academia.edu/3802441/Late_Night_Thoughts_about_Do_Androids_Dream_of_Electric_Sheep_while_listening_to_Modest_Mussorgskys_Pictures_At_An_Exhibition
http://www.academia.edu/3802441/Late_Night_Thoughts_about_Do_Androids_Dream_of_Electric_Sheep_while_listening_to_Modest_Mussorgskys_Pictures_At_An_Exhibition
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por seu intermédio, partilham sentimentos. O órgão de estado de espírito Penfield é 

descrito como outro meio tecnológico de sintonização de diferentes sentimentos, 

inclusivamente atestar alguma empatia. Todas as verdadeiras emoções são 

catapultadas por impulsos eletromecânicos por via artificial, o ser humano é 

esvaziado de toda e qualquer capacidade de relacionamento social, de revelar as suas 

verdadeiras sensações, revelam-se autênticos autómatos; “(…) even the human 

characters are almost wholly alienated from their own emotions, relying instead on 

synthetic emotions generated by ‘mood organs’; a premise handled with characteristic 

Dick wit” (Roberts 2007: 241). Assistimos à automatização da psique humana, um 

tema caro a Dick116. 

Pela primeira vez, sente empatia por um ser mecânico, por Luba, “uma cantora 

soberba” (Dick 1985: 103). Deckard não compreende “como pode um talento como 

aquele ser um peso para a nossa sociedade?” (Dick 1985: 103) O caçador de 

recompensas arrepende-se de ter ajudado o implacável Resch a “retirar” Luba.  

(...) nunca sentira qualquer empatia da sua própria parte em relação aos andróides que 
matou. Sempre assumira que em toda a sua psique experimentava o andróide como 
uma máquina inteligente... tal como na sua opinião consciente. E no entanto, em 
contraste com Phil Resch, tinha-se manifestado uma diferença. E Rick sentia que tinha 
razão. «Empatia para com uma construção artificial?», perguntou a si próprio. «Algo 
que apenas parece estar vivo?» Mas Luba Luft tinha parecido genuinamente viva; ela 
não usara o aspecto de uma simulação (Dick 1985: 106).    

Rick Deckard sofre, à semelhança da personagem do quadro de Munch, um 

processo de despersonalização, uma desorientação existencial, uma alienação interior. 

Deckard questiona Resch se os androides teriam alma. O outro, perplexo, não 

responde. Deckard supõe que, num determinado momento, os androides sentirão uma 

experiência similar a que ele sofre, um processo de fragmentação semelhante ao da 

personagem de Munch. Luba, distintamente a Iran, demonstra vontade de viver e de 

se superar, uma ânsia de viver em plenitude. Rick, por vezes, evidencia algum 

desconcerto com a falta de amabilidade e insensibilidade de Iran. “A maioria dos 

andróides que eu conheci têm mais vitalidade e desejo de viver do que a minha 

mulher. Ela não tem nada para me dar” (Dick 1985: 73). 

Após submeter Resch ao teste Voigt-Kampff e verificar que ele é 100% 

humano, Deckard precisa de dissipar as suas incertezas: o que se passará com ele? É a 

116 Vide: The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Automation” [versão revista de Clute & 
Nicholls 1993]. Consultado a 21 de julho de 2018. 
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vez de Resch sujeitar o outro ao teste de empatia. Ele determina que demonstra 

empatia com certas mulheres androides, particularmente atração física. Em virtude do 

resultado, Rick sente-se fustigado pelo seu trabalho, pensa em desistir, em mudar de 

ofício.  

A questão coloca-se: possuirão uma alma estes seres altamente inteligentes? 

Rick já não os perceciona como “objetos”, como “servos”, como seres artificiais que 

fingem ter uma vida. Ao contrário dos animais artificiais, como o seu carneiro 

elétrico, estes humanoides lutam a todo o custo por sobreviver e talvez sejam capazes 

de sonhar. O título da obra Do Androids Dream of Electric Sheep? torna legítima esta 

discussão. A fronteira entre os vivos e os que fingem viver torna-se ténue. Rick vai 

percebendo que há humanos como Resch que carecem de emoções humanas, de 

empatia, enquanto há androides que estabelecem laços de empatia entre eles, quando 

se tentam proteger e defender, dependendo de outros, criando vínculos e matando não 

como profissão, mas como forma vital de sobrevivência. Quando se cruza com o casal 

Irmgard e Roy Baty, apreende que inclusive eles têm a capacidade de sonhar (Dick 

1985: 136), embora se questione se sonham em possuir um animal artificial como um 

carneiro, idêntico ao dele, um ser “não vivo” e “não genuíno” como eles, com os 

quais possam estabelecer um vínculo. Deckard, quando encontra os últimos três 

androides Nexus-6, Pris Stratton, Irmgard e Roy Batty, compreende que o seu sentido 

de vida é bem claro – (sobre)viver –, não muito diferente do que sucede com qualquer 

ser humano num ambiente radioativo no pós-guerra. Por isso mesmo, não é descabido 

perceber que sim, sonham, desejam, reagem como medo e alegria, e sim, sonham com 

sobreviver e libertar-se dos grilhões que lhe são impostos pelo Homem e alcançar 

uma existência pacífica (Dick 1985: 136).  

Pris e o casal Baty encontram nas drogas alucinogénias uma forma de escape 

do seu mundo cruel e, porventura, de alcançarem uma experiência mística que 

replique as sensações e conflitos humanos de sofrimento e de empatia coletiva. Tal 

como Luba intentara passar por uma banal mulher humana, os três, na sua “demanda 

pela humanidade”, à semelhança de Rachael, prova que estão sujeitos às mesmas 

variáveis e necessidades do drama da condição humana, nada resta para os distinguir 

dos humanos, com exceção da validade de um teste emocional. Se os androides 

pudessem desenvolver finalmente a capacidade de sonharem vividamente de forma a 

alcançarem a experiência humana totalizante e integral, nada os poderia separar 

biopsiquicamente de um ser humano. 
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* 

Com três milhões de dólares de prémio por ter “retirado” os três androides, 

decide concretizar o seu sonho de adquirir uma cabra verdadeira, para gáudio da 

mulher. A sua compra permite-lhe mitigar um pouco o seu mal-estar. No assombro e 

alegria do sucesso, Iran convence Deckard a fundir-se com Mercer em sinal de 

gratidão e partilhar o seu estado de espírito com todos aqueles que estão ligados em 

rede (Dick 1985: 128). No decurso da sua experiência, é atingido por uma pequena 

rocha no ouvido, sinal de que tinha estado em conexão espiritual com o sofrimento 

ininterrupto de Mercer. “(...) a figura ténue, velha e trajada de Mercer” (Dick 1985: 

131) vem ao seu encontro. Rick pede-lhe ajuda para clarificar a sua mente, mas o

outro responde-lhe:

– Como te posso salvar (...), se não me posso salvar a mim? (...). Não há qualquer
salvação. (...) Estou aqui contigo e sempre estarei. Vai fazer o teu trabalho, mesmo que
saibas que é errado. (...). É a condição básica da vida, seres solicitado a violar a tua
própria identidade. Em determinada altura, todas as criaturas que vivem devem actuar
assim. É a sombra última, a derrota da criação; esta é a maldição em funcionamento, a
maldição com que se alimenta toda a vida. Em toda a parte do universo (Dick 1985:
131-132).

Esta hierofania serve de tónico a Deckard, ao capacitá-lo a vencer os seus 

receios e devaneios. Mercer explica-lhe que a sua missão tem de ser cumprida, a sua 

função é essencial, por muito que lhe custe e que tenha de trair o seu íntimo, “a 

maldição da criação” – envolve destruir. Já anteriormente, Deckard, após ter 

elimanado Polokov medita: “faço parte do processo de destruição da forma de 

entropia. A Associação Rosen cria e eu desfaço” (Dick 1985: 76). A criação e a 

destruição são dois polos ativos do construto cósmico. 

* 

Segundo Deckard lê na ficha de Roy Batty, ele é o líder de “ar agressivo, 

positivo, de autoridade substituta” (Dick 1985: 136) do grupo e sente temor. Para 

poder eliminá-lo, pede ajuda a Rachael Rosen, que se mostrara disponível para 

auxiliá-lo. Rick encontra-se com Rachael num hotel e esta sedu-lo a manter relações 

sexuais consigo. Esta ação faz parte do plano arquitetado pela Associação Rosen de 

modo a corromper o seu discernimento, ao criar laços de empatia em relação aos 
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androides e evitar que ele os possa “retirar”. Deckard sente-se efetivamente atraído 

por Rachael, inclusive desejando casar-se com ela, caso fosse possível (Dick 1985: 

145). O caçador de recompensas alcançara o patamar máximo de empatia para com 

um ser não humano, ao ponto de não sentir qualquer diferença entre ambos, 

asseverando que ela está viva como ele. “Biológicamente, você não é feita de 

circuitos transistorizados como um animal falso; você é uma entidade orgânica” (Dick 

1985: 145). Deckard demonstra humanidade para com ela, não importando a sua 

verdadeira natureza, à luz da sua dissertação, ela assume-se a seus olhos como um ser 

vivo de pleno direito, como um ser humano que merece viver, um ser sacrossanto 

como qualquer outro animal. Porém, rapidamente, se apercebe que caíra na armadilha 

dos Rosen. Furioso, tenta matar Rachael, mas é incapaz. Fora usado. Rachael tinha 

sido o isco perfeito. Deckard, resignado, pensa que no máximo ela viverá mais dois 

anos, cerca de quatro anos no total, a esperança-média de vida de um androide. Além 

disso Rachael compara-se a um ser insignificante, como uma “coisa” cujo corpo se 

degrada rapidamente, não passando pelas diferentes fases de maturação biológica de 

um ser humano. “Nós não nascemos; nós não crescemos; em vez de morrermos de 

doença ou velhice, desgastamo-nos como formigas (...)” (Dick 1985: 142). Apesar de 

serem dotados de tecnologia superior, Rachael explixa-lhe “nunca conseguiram 

resolver esse problema. Quero dizer, a substituição de células. A renovação perpétua 

ou mesmo semiperpétua” (Dick 1985: 144). Mesmo assim, Rachael continua a estar 

disponível para ajudá-lo, sobretudo propõe-lhe eliminar Pris, uma cópia exata de si 

mesmo, pois receia que aquela possa assumir a sua identidade. A androide percebe 

amargamente que, mesmo ela, não passa de “um objeto”, a qualquer instante 

descartável, ao contrário de todas as demais criaturas sagradas. “Nunca me senti 

assim. Nós somos máquinas, gravadas como cápsulas de garrafas [possuindo 

memórias falsas]. É uma ilusão que eu, eu pessoalmente, realmente exista; sou apenas 

representativa de um tipo” (Dick 1985: 139). Rick compreende que os androides, 

apesar de sofisticados física e psiquicamente e intelectualmente adaptáveis, carecem 

de uma identidade vincada e unívoca, meras reproduções de um modelo comercial e 

feitas em série para servir as necessidades da sociedade humana, 117 portanto são 

vulneráveis e incompreendidos. 

A Associação Rosen usa Rachael para esta se aproximar de Rick e além de 

                                                         
117 Peças sobresselentes, ou cópias de modelos à semelhança dos clones analisados no capítulo anterior. 
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inibi-lo a continuar o seu trabalho de “retirar” androides, apresenta-se como 

observadora das ações dos caçadores e de estudar pormenorizadamente os testes que 

eles utilizam, para desta forma encontrar falhas neles e ser possível criar em 

laboratório “um tipo incapaz de ser distinguido” [como não humano] (Dick 1985: 

139). A Associação pretende colapsar definitivamente a barreira do humano/não 

humano, fazendo emergir na sociedade modelos mais e mais perfeitos, 

emocionalmente indiferenciáveis de qualquer ser humano comum – 

“progressivamente mais humanos”. 

Entretanto, os últimos três androides escondem-se num complexo 

habitacional, numa zona miserável da cidade, ajudados por John Isidore, um 

“especial” que se sente contente em poder ter alguém como companhia, apesar de eles 

serem estranhos e não demonstrarem respeito pela sacralidade humana. No início, 

Pris, por quem John se sente não somente intrigado, mas atraído, esconde-lhe a sua 

verdadeira identidade. “Somos todos esquizofrénicos com vidas emocionais 

defeituosas... esmagamento de afecto, é como se chama. E temos alucinações de 

grupo” (Dick 1985: 119). Mas o seu disfarce não demora a cair, Roy conta-lhe que 

são foragidos, que escaparam do seu pesado estado de servitude em Marte. Perante 

esta revelação, Isidore reage com alguma indiferença. “– Na realidade, vocês não 

estão vivos” (Dick 1985: 121). Todavia, Isidore, tal qual os três androides é um pária, 

um marginalizado pela sociedade. Por isso e, apesar de o acharem um inepto, aceitam 

a sua ajuda. Contudo, a confiança de Isidore é abalada, quase em simultâneo, por duas 

situações, quando Pris mutila uma aranha, um animal que se julgava extinto, e na 

televisão, o Amigável Buster, uma personalidade televisiva, de grande reputação, que 

surge nos ecrãs vinte e três horas por dia, e que na realidade se trata de um outro 

androide, revela que o mercerismo não passa de uma fraude elaborada pelos estúdios 

de Hollywood. Estes dois acontecimentos transportam John Isidore para um estado de 

esvaziamento inexpugnável. Contudo, e apesar de ser gozado pelos androides, 

afirmando que a empatia humana é um logro (Dick 1985: 154), insiste em fundir-se 

uma vez mais com Wilbur Mercer através da caixa de empatia e o próprio líder 

religioso revela-lhe que ele é efetivamente um embuste. No entanto, entrega-lhe uma 

aranha intacta, o que lhe possibilita conservar a sua fé. 

Seguidamente, Deckard encontra Isidore no telhado do edifício a depositar a 

aranha nas ervas. Deckard apresenta-se, mas Isidore não aceita colaborar com ele. Ao 

avançar por sua conta e risco, no seu perigoso trajeto, é espiado pelos androides. A 
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figura de Mercer insta-o a prosseguir, dando-lhe confiança no cumprimento da sua 

missão. Reconforta-o, dizendo-lhe que não se encontra só, e avisa-o que os outros o 

esperam. Subitamente é atacado por um deles, Pris, que por momentos confunde com 

Rachael, todavia, instintamente, dispara o seu feixe laser, matando-a. Pris fora 

enviada pelos androides, propositadamente, para o confundir, para estimular nele uma 

resposta empática e dar-lhes mais tempo para se preparem. Uma vez eliminada, 

Deckard compreende que uma parte de si se despojara de Rachael e assim pode 

continuar (Dick 1985: 162). Pris e Rachael passam a representar a mesma realidade 

existencial. Ambas são meras cópias-objetos de um ser dissimulado e letal. No limiar 

da porta onde o casal se esconde, Deckard finge ser Isidore, enganando-os deste modo 

a abrirem-lhe a porta. Roy apercebe-se do erro e dispara sobre Rick, mas erra. O 

veterano caçador aproveita e dispara mortalmente sobre Irmgard Baty. Os gritos de 

Roy Baty ecoam no apartamento. Implacável como o predador Resch, Rick Deckard 

argumenta: “– Está bem, você amava-a (...). E eu amava Rachael” (Dick 1985: 163), 

antes de disparar o seu feixe laser uma última vez, fazendo rebolar o corpo do 

androide. Este episódio permite-lhe conjeturar que alguns androides Nexus-6 

desenvolvem relações de confiança e de lealdade e de sentimentos como o amor, uns 

para com os outros, tal como sucedera com o casal Baty. A realidade e a ilusão 

confundem-se e misturam-se, num mundo ambíguo em que se torna cada vez mais 

complexo distinguir humanos de androides. 

 Deckard cumprira a sua missão, desempenhara o que tinha de ser feito, e 

entretanto tinha recuperado o seu instinto assassino ao jeito de Phil Resch. No 

entanto, quando chega a casa, descobre que Rachael, por vingança, tinha assassinado 

a sua cabra. Transtornado, Deckard voa até aos limites do estado da Califórnia, onde, 

num deserto inóspito, se volta a deparar com Mercer, acabando por fundir-se física e 

mentalmente com ele, de um modo como nunca tinha sentido. O sofrimento 

partilhado por ambos tem um efeito catártico em Rick (Dick 1985: 170-171), 

convertendo-se num modo de elevação espiritual (Burton 2015: 137-138). 

Finalmente, o detetive revela ser capaz de alcançar o sentido da verdadeira empatia 

quando se cruza com um sapo e, apesar de Iran descobrir que é artificial, Rick decide 

adotá-lo e cuidar dele como se um animal genuíno se tratasse. 

 

* 
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Será a capacidade de criarmos empatia com o meio envolvente que faz de nós 

seres humanos? Poderá uma criatura artificial, fisicamente igual a nós, ter a 

capacidade cerebral para amar, para sonhar e sentir a vida brotar dentro de si? Será a 

capacidade de amar que nos distingue, a nós seres humanos, de todas as demais 

criaturas? Possuirão os androides algo similar a uma alma? Terá consciência o 

androide da sua finitude, da sua fragilidade? Acreditará que a sua realização como 

construto físico, prova de estar vivo? Ou pelo contrário, a catalogação enquanto ser 

não vivo ressoará mais forte no seu íntimo? O que será então estar vivo? O que fará 

de nós humanos e deles máquinas? 

Quando Pris Stratton pretende mutilar as pernas da aranha, que Isidore acabara 

de encontrar, explica a Pris que “mesmo os animais, mesmo as enguias, as tartarugas, 

as cobras e as aranhas, são sagrados” (Dick 1985: 120). Pris aquiesça, acrescentando 

que “(...) mesmo os animais são protegidos pela lei. Toda a vida. Tudo o que é 

orgânico, que se meneia ou se enrosca ou faz luras ou voa ou se junta em enxames ou 

põe ovos (...)” (Dick 1985: 120). Roy interrompe-os para ressalvar que “os insectos 

(...) são especialmente sacrossantos”  (Dick 1985: 120). Roy serve-se dos pequenos 

animais invertebrados artrópodes de forma satírica para caraterizar o estatuto inferior 

dos androides, mais insignificantes do que aqueles, independentemente da sua 

superioridade física e intelectual e de efetuarem os trabalhos braçais mais pesados que 

nenhum humano faz. São perseguidos, ameaçados e receados como autênticos 

demónios à solta. Eles não passam de escravos ao serviço dos seus amos, não obstante 

a sua semelhança com aqueles.  

The novel’s references to the androids as servants in the nostalgic tradition of the old 
south demonstrate how Descartes’s was used to claim the innate superiority of certain 
human “races” over others, while reminding us of how Darwin’s evolutinary theory, 
which joined us to the rest of the animal world, was employed in social Darwinism and 
eugenics to reaffirm hierarchical thinking118. 

Se se persistir na classificação dos androides como não humanos ou não vivos, 

tornar-se-á mais embaraçoso proceder a uma justificação da escravidão daqueles que 

são tão idênticos a nós. Tal como Victor Frankenstein tentara conceber uma criatura 

análoga a si, também estes androides são demasiado semelhantes aos seus criadores, 

118 Gordon, Joan “Animal Studies”, in Mark Bould et al. (ed): (2009). The Routledge Companion to Science Fiction. London and 
New York: Routledge, 333. 
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de forma a cobrir as necessidades crescentes nos planetas exteriores, onde a 

habitabilidade humana dos novos “paraísos” se torna um imperativo. A tecnologia 

avança de modo irreversível ao gerar ferramentas capazes de alterarem o nosso 

horizonte de expetativas, a manipular a realidade física e “invisível”, mas tal como 

Dick sugere, poderemos ficar à mercê das nossas ferramentas tecnológicas tão 

complexas e sofisticadas que se tornem superiores ao nosso intelecto e possam ficar 

fora do nosso controlo. Talvez Dick pretendesse redefinir e estender os limites da vida 

sagrada a estas novas formas de vida inteligente que, analogamente à criatura de 

Frankenstein, são praticamente indistintas, réplicas de nós mesmos, mas 

preferencialmente retratadas como aberrações inumanas.  

 
In modern SF, however, one of the most startling treatments of androids can be found 
in Philip K. Dick's Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968). The androids are 
here portrayed as a victimised minority who are attempting to escape the shackles of 
human oppression. By finding their way back to Earth from colony planet Mars and 
assuming their independence, they make themselves targets for termination; society at 
large views the androids as a group of malfunctioning machines. In a similar way to 
Shelley in Frankenstein, Dick illustrates the repulsiveness, yet inevitability of such a 
response. Indeed, one need only look at the public reaction to genetically modified 
foods towards the end oft he 1990s as a measure of how society at large reacts to this 
type of scientific alteration of nature (Mann 2001: 463). 
 

* 

 

Qual o grau de humanidade que um ser sintético pode adquirir? Onde 

terminará o elemento biológico e começará a máquina? O que distinguirá um humano 

de um androide, uma réplica fisicamente igual a si, mas com uma capacidade de 

processamento cerebral superior graças à inteligência artificial  aumentada? É este o 

ponto de partida do realizador britânico Ridley Scott ao elaborar a transposição 

fílmica, livremente inspirada na obra de Dick, com o nome Blade Runner119 – Blade 

Runner: Perigo Iminente, em 1982. Em vez de podermos falar de uma transposição 

cinematográfica, poderíamos falar de uma transmutação, tal como Timothy Shanahan 

sugere (Shanahan 2014: 4). Por seu lado, Adam Roberts considera que estamos 

perante uma reconfiguração em termos visuais da obra de Dick (Roberts 2005: 285). 

“The transfer from one prose masterpiece to another visual masterpiece enacts the 

broader shifts of SF” (Roberts 2005: 285). O próprio Dick, renitente durante muito 

tempo a permitir a transposição fílmica da sua obra, após visualizar a obra de Scott 

                                                         
119 Este documento fílmico será novamente alvo de análise no capítulo 4. 
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demonstrou o seu entusiamo. “It’s like they took my brain out and did sight 

stimulation on my brain, so it projected an image on the screen”120. O resultado de 

Blade Runner foi impressionante, uma vez que o cenário neo-noir do filme de Scott 

espelha o caráter sombrio do enredo projetado por Dick, embora com algumas 

diferenças, levando o autor a escrever à produtora, revelando o seu agrado com o 

resultado, inesperadamente em forma de despedida, pois morreria daí a poucos meses. 

“I did not know that a work of mine or a set of ideas of mine could be escalated into 

such stunning dimensions. My life and creative work are justified and completed by 

BLADE RUNNER”121. 

A ação no documento fímico ocorre em 2019; o cenário passa de San 

Francisco para a sobrepovoada e poluída cidade de Los Angeles e testemunhamos a 

exacerbação visual da cidade tecnológica ou a extenuação sensorial, como elementos 

estruturantes deste mundo futurista, sendo precursor do movimento cyberpunk da 

década de 80, evocando o fascínio por multinacionais, novos dispositivos cibernéticos 

e altamente tecnológicos, os outdoors de néon omnipresentes, as formas pós-

humanas, a fragmentação social em bandos e clãs culturalmente distintos, com 

predominância pelos grupos de feições punk, uma arquitetura reajustada, onde o novo 

e o clássico se agregam com os detritos tóxicos da atmosfera urbana122. George Mann 

refere que Scott leva a cabo uma reinvenção não apenas do enredo, mas de todo o 

género da FC (Mann 2001: 341). Observando do mesmo prisma, Robin Wood reflete 

sobre a construção de Blade Runner, reforçando mais o caráter dialógico 

intersemiótico entre as duas obras.  

(…) Blade Runner is not really an adaptation: rather the film is built upon certain ideas 
and motifs selected from the novel. Its aim, argument and tone are so different that it is 
best to regard it as an autonomous work. Gone or played down are most of the novel’s 
major structuring premises: the nuclear war that has renderered the earth unsafe for the 
support of life and health; the use of animals as rare, expensive, coveted status 
symbols; the pseudoreligion of “Mercerism”123. 

Em Blade Runner, inferimos que a poluição e a radioatividade resultantes de 

uma guerra ou de um desastre ambiental devastaram os ecossistemas, tornando dura a 

120 Excerto da entrevista realizada a Philip K. Dick, em setembro de 1981, por Gregg Rickman. Retirado de, Rickman, Gregg 
“They did sight stimulation on my brain – Philip K. Dick on Blade Runner”, in Gregg Rickman (ed) (2004): The Science Fiction 
Film Reader. New York: Limelight Editions, p. 270. 
121  Citado por Timothy Shanahan. Vide: Shanahan, Timothy (2014): Philosophy and Blade Runner. New York: Palgrave 
Macmillan, p. 7. 
122  Bould, Mark “Cyberpunk”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science Fiction, Malden, Oxford: Blackwell 
Publishing, p. 225.
123 Wood, Robin “Blade Runner”, in Gregg Rickman (ed) (2004): The Science Fiction Film Reader. New York: Limelight 
Editions, p. 280. 
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vida na Terra. Munidos de uma leitura prévia da obra de Dick percebemos, por um 

lado, que os humanos não saudáveis, como é o caso do homólogo de John Isidore, J. 

F. Sebastian (William Sanderson), que se debate com uma doença degenerativa que o 

faz envelhecer precocemente, estão impossibilitados de partir para outro planeta, 

enquanto os mais saudáveis e mais ricos são incentivados a viajar para os planetas 

exteriores, acompanhados dos seus androides, que os servem como escravos. Neste 

ponto, assinalamos uma diferença essencial: em Blade Runner os androides são 

denominados de “Replicantes”, “virtualmente idênticos aos humanos”. Tal como 

Cowan assinala, no decurso do documento fílmico, nunca são tratados como 

androides, mas como “humanos manufaturados” ou robôs que servem como escravos 

na exploração dos planetas exteriores (Cowan 2010: 58-59). A empresa Tyrell 

Corporation toma o relevo da Associação Rosen na criação destes organismos 

sintéticos de ponta. “Os replicantes Nexus 6 eram mais fortes e ágeis e, pelo menos, 

tão inteligentes como os engenheiros genéticos que os criaram.” Observamos que 

Rick Deckard (Harrison Ford) já não é um caçador de prémios freelancer contratado 

pelo Departamento de Polícia de São Francisco, mas sim pertencente a uma brigada 

especial da polícia de Los Angeles apelidada de Blade Runner, cuja função é eliminar 

os párias e perigosos replicantes que chegam ilegalmente à Terra sob pena de morte. 

Deckard relutantemente acede ao pedido do seu chefe, Bryant (M. Emmet Walsh), em 

eliminar quatro replicantes que, após iniciarem um motim num planeta distante, e 

terem assaltado uma nave, chacinando os vinte e três tripulantes, desembarcaram ao 

largo da baía de Los Angeles. O grupo é constitituído por quatro modelos de combate 

altamente treinados em ambiente de guerra. 

Bryant assegura a Deckard que a nova geração de androides é capaz de 

desenvolver reações emotivas próprias, a priori, exclusivamente humanas, como 

amor, ódio, medo, fúria, ou inveja, por isso, são desenhados com um dispositivo de 

segurança – uma longevidade de quatro anos. Esta questão da longevidade, associada 

à implantação de recordações, apenas afloradas como sub-textos em Do Androids 

Dream of Electric Sheep? adquirem uma importância fulcral na teia narrativa de Scott 

e estão por detrás da sublevação destes replicantes.  

Após entrevistar Eldon Tyrell (Joe Turkel), o todo-senhor da Tyrell Corp., e a 

sua suposta sobrinha, Rachael (Sean Young), por quem se apaixona, desempenhando 

a função de femme fatale, ao estilo noir, Deckard descobre que esta é uma replicante, 

mas que somente agora começa a suspeitar da sua verdadeira natureza. Rachael possui 
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memórias da verdadeira sobrinha de Tyrell e a ela se assemelha. Rachael, 

analogamente a outros replicantes Nexus 6, é emocionalmente muito ligada a fotos da 

sua presumível infância. Ela mostra fotos suas na companhia da mãe e questiona se 

será possível ser tudo uma farsa. Quando descobre que é uma réplica sintética da 

sobrinha de Tyrell, Rachael esmorece, colocando em xeque a veracidade de tudo o 

que a rodeia. A difícil distinção entre o real e o simulacrum do real ganham uma nova 

dimensão com a epifania de Rachael. Viver com as memórias de uma outra pessoa, 

viver a vida dessa pessoa geram no seu íntimo uma confusão mental, fazendo-a perder 

a sua confiança, as suas raízes, a sua identidade. A alienação toma conta dela, 

impelindo-a a fugir do seu mundo estável, encontrando refúgio e segurança em casa 

de um outro (auto)marginalizado, o frio e insensível Rick Deckard. Aliás, a questão 

de o próprio Deckard ser um replicante ganha novos contornos com a versão 

revisionista de Scott, em Blader Runner – Final Cut (1992)124. A incerteza quanto à 

sua natureza aflora quando não responde a Rachael se já efetuara algum dia o teste de 

empatia Voigt-Kampff ou na obsessão do sonho com o unicórnio, animal mitológico 

que surge em formato origami à porta de sua casa, colocado por outro Blade Runner, 

Gaff (Edward James Olmos), insinuando que estaria a par da verdadeira identidade do 

colega, uma autenticidade fantasiosa como a daquele animal. A ambiguidade quanto a 

Rick Deckard adensa-se na sequela Blade Runner 2049 produzida por Scott. 

À semelhança do seu equivalente literário, Eldon Tyrell está simplesmente 

focado no negócio da empresa em dotar as colónias de androides cada mais 

operacionais e indistintos do ser humano; aliás o lema da empresa é eloquente – “mais 

humano que um humano”, aprimorando o objetivo do seu congénere literário Eldon 

Rosen,“progressivamente mais humanos”. 

  Rachael, nas palavras do magnata, “é uma experiência, nada mais.” O Dr. 

Tyrell assume a direção desta experiência. Rapidamente depreendemos que está por 

detrás de todos os modelos Nexus 6, demonstrando uma conduta pouco ética na 

prossecução dos seus intuitos, uma faceta imoral de impunidade na modelagem das 

suas criações, em consonância com as figuras literárias de Dr. Victor Frankenstein, 

Dr. Griffin, Dr. Moreau ou Dr. Jekyll. O Dr. Eldon Tyrell denota uma arrogância e 

astúcia insofismáveis que assombram Deckard, ao justificar as suas ações, como a 

124 Vide: The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Blade Runner” [versão revista de Clute & 
Nicholls 1993]. Consultado a 21 de julho de 2018. 
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introdução de memórias falsas. 

 
Começámos a detetar neles uma estranha obsessão. Afinal, são emocionalmente 
inexperientes, com apenas alguns anos para armazenar as experiências que, para nós, 
são dados adquiridos. Se lhes injectarmos um passado, criamos uma almofada para as 
suas emoções, podendo assim controlá-los melhor. 
 

Dotando estes novos seres de recordações, garante-lhes uma estabilidade 

emocional e social, tornando-os à partida facilmente manipuláveis. No entender de 

Cowan, munindo os replicantes de um mecanismo de quatro anos de validade e de um 

conjunto de memórias, servindo de contextualização pessoal, impossibilita que 

analisem a sua genealogia e lutem pela sua autodeterminação (Cowan 2010: 64). 

Porém, a crença obstinada de Eldon Tyrell na sua superioridade intelectual, 

torna-se a sua desgraça, não parecendo ser capaz de anteceder a revolta das suas 

criações. Efetivamente, o grupo de insurretos replicantes une-se sob o manto 

messiânico do seu líder, Roy Batty (Rutger Hauer) para reclamar junto do criador o 

seu direito à liberdade e uma forma de prolongar a sua efémera existência.  

 
Batty is simultaneously symbolic of Christ and the Devil, descending from the sky as a 
beautiful and a powerful being, fully robot and fully man, disrupting the daily goings-
on of society, seeking both to free his own kind from their mortality and to punish his 
maker for the same cause (Ring 2011: 42-43). 
 

O desejo dos replicantes em manterem-se vivos tem tanto de compassivo, 

como de malévolo face à forma como os quatro tentam concretizar o seu fim. Batty 

materializa o anjo caído em desgraça de Milton ou de William Blake (1757–1827). O 

modo como Batty se apresenta a si mesmo realça a forte conotação com Blake, 

citando um passo do poema revolucionário America: A Prophecy, do autor inglês. 

“Fiery the angels fell; deep thunder rolled/ Around their shores, burning with the fires 

of Orc.” Batty apenas faz uma alteração, trocando o termo “rose” (elevaram-se) por 

“fell” (cairam), denotando o forte reconhecimento que tem de si como um rebelde, à 

semelhança do herói mefistofélico Orc, o anjo rebelde, ao aspirar a tornar-se um 

espírito contestário da opressão, um espírito livre e transgressor das leis de Deus125. O 

ódio de Batty face à humanidade que escraviza a sua estirpe, produzidos em série para 

satisfazer as necessidades dos seus amos capitalistas126, enfraquecida por um ciclo de 

vida demasiado curto, ganha uma nova dimensão quando enfrenta Eldon Tyrell. Na 
                                                         
125 Wood, Robin “Blade Runner”, in Gregg Rickman (ed) (2004): The Science Fiction Film Reader. New York: Limelight 
Editions, p. 282. 
124 Ibid., p. 283. 
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sumptuosa habitação do seu criador, Roy questiona-o: “o criador pode reparar a 

criação?” Mas o arrogante e fleumático Tyrell tenta-se desculpabilizar, asseverando 

não haver forma de reverter a maldição do tempo. “Foram concebidos da melhor 

forma possível.” Roy responde amargamente, “mas não para durar.” Na atmosfera 

gótica do quarto de Tyrell, os olhos do replicante refletem uma luz vermelha, prova 

definitiva da sua artificialidade, tal como outrora os olhos de Rachael quando Deckard 

lhe administra o complexo teste Voigt-Kampff.  

Roy admite ter medo perante a proximidade da morte, rogando pela 

benevolência do outro, chamando-o de pai. “Quero mais vida, pai!” Tyrell não recusa 

a sua paternidade, como o fizera Victor Frankenstein, parecendo assumir o seu papel 

de deus criador com à vontade e mesmo com deleite, por instantes, consubstanciando-

se no Deus compassivo, face a face com a sentença mortal do seu filho, salientando 

que a sua criatura tinha gozado bem a sua vida. “A luz que brilha com o dobro da 

intensidade, brilha metade do tempo. E tu brilhaste tão intensamente, Roy. És o filho 

pródigo.” Contudo, “o Deus [compassivo] da biomecânica” impede o filho de 

alcançar o céu, cortando-lhe as asas, impedindo-o de viver em pleno, de ter a sua 

recompensa, um upgrade: a imortalidade. Roy Batty beija o pai e em seguida mata-o 

como castigo pela sua prometeica húbris. A sua vingança está consumada. “As in 

Blake, the revolution is ultimately against the Father, the symbolic figure of authority, 

oppresion and denial (...), his creator, owner, and potential destroyer”127. A morte do 

criador reforça a figura icónica de Batty como o anjo renegado, mas a sua personagem 

poética evolui para adquirir contornos redentores de Cristo ao salvar a vida do seu 

antagonista, Deckard, no final documento fílmico128. Após ter eliminado os outros 

três replicantes, incluindo Pris (Daryl Hannah), a companheira de Batty, notando-se 

as semelhanças com Rachael, Deckard depara-se com aquele. Mas este derradeiro 

duelo tem tanto de confronto físico como de metafísico. Deckard transforma-se em 

presa do seu oponente, física e intelectualmente mais capacitado, um verdadeiro 

predador; caçador enlouquecido pela sua dor, pela perda da sua amada. É no 

sofrimento e no medo que Batty ganha força, a sua forma de replicar a condição 

humana. “Viver com medo é uma outra experiência, não é? É assim que vive um 

escravo.” A transformação em Cristo é intensificada pela auto-inflição – a procura da 

dor como catarse – reveladoras na imagem de Batty cravar um enorme prego numa 

127 Idem, Ibidem.
128 Ognjanovic, Dejan “Blade Runner”, in Steven Jay Schneider (ed): (2016): 101 Sci-Fi Movies you must see before you die. 
London: Quintessence Book, p. 238. 
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das suas mãos. No entanto, admira-se com a bravura e resiliência do seu adversário, 

terminando por salvá-lo, numa cena que se tornou icónica na história cinematográfica. 

A progressiva humanização da figura de Roy Batty salta aos olhos da audiência, 

quando, simbolicamente, segura uma pomba branca e segura Deckard, prestes a cair 

de um arranha-céus. Roy transforma-se numa personagem redentora que parece ter-se 

reconciliado com a humanidade e finalmente ter encontrado a paz interior antes de 

perecer. 

Conforme se vai envolvendo com os replicantes, a personagem de Deckard 

também vai progredindo, passando de um opositor acérrimo dos androides, tratados 

como “coisas”, a manifestar repúdio em “retirá-los”, uma vez que ele descobre um 

certo grau de humanidade naquelas criaturas, em linha com o que ocorre no 

documento literário, sendo a relação com Rachael e o episódio com Batty decisivos 

para esta transformação do paradigma mental. 

 
Deckard shares no empathy with the androids he must execute, but at the same time, if 
he is to truly love Rachel, must come to realise their inherent humanity. In many ways, 
they are more alive than he, as Deckard is a hollow man, devoid of any recognisable 
morality (Mann 2001: 340). 

 

Se tomarmos em atenção o comportamento dos quatro replicantes, sobretudo 

do casal Pris e Roy, e a progressiva humanidade evidenciada entre eles desafia a 

lógica do racionalismo cartesiano. A este propósito Joan Gordon lembra: 

 
Descartes famously claimed that animals were organic machines, lacking not only 
reason but feelings, and thus we could use them as we saw fit without any moral 
qualm. His view, justified by and arising out of Christianity’s claims of human 
dominion over nature (…)129. 
 

Descartes admitia que os animais não passavam de organismos mecânicos e 

acreditava que eles não possuíam alma. A alma seria uma dádiva de Deus e a partir 

dela manifestar-se-ia a consciência, o pensamento. Assim sendo, pensamento e alma 

estariam indissociáveis. Para ele, os animais não seriam mais do que simples 

autómatos. Segundo o filósofo francês, o pensamento seria o mecanismo 

diferenciador do Homem, o intermediário entre a realidade exterior e o sujeito. 

Descartes identificava o Homem como um corpo detentor de consciência, capaz de 

movimento resultante do engenho divino, enquanto um autómato como um corpo 

                                                         
129 Gordon, Joan “Animal Studies”, in Mark Bould et al. (ed): (2009). The Routledge Companion to Science Fiction. London and 
New York: Routledge, 332. 
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capaz de movimento resultante do engenho humano, mas não pensante, desprovido de 

alma. Tal como os animais, as máquinas, independentemente da sua complexidade e 

da sua fisionomia humana, sendo criadas pelo Homem e não por Deus, não poderiam 

ser considerados humanos, pois somente responderiam maquinalmente às diferentes 

solicitações, por ausência de uma alma e de uma mente. Por extensão, a temática da I. 

A., foi respondida por Descartes. O ser humano é o único detentor de uma alma e de 

uma consciência. “No matter how physically indistinguishable from a human being, 

such a creature would necessarily fail to be human because it would lack an essential 

element that we have but that it would necessarily lack, namely, a mind endowed with 

consciousness”130. 

Paralelamente, em Do Androids Dream of Electric Sheep? e em Blade Runner, 

o axioma de Descartes – “Cogito, ergo sum” –  é a matriz orientadora de Rick 

Deckard e subjaz no seu dilema constante em determinar o que é realmente 

humano131. Precisamente este dilema toma relevo quando J.F. Sebastian acolhe Pris e 

Roy, na sua casa e os reconhece, quase imediatamente, como androides Nexus 6. 

“Vocês são diferentes e... perfeitos.” Seguidamente, pede-lhes para lhe mostrarem 

alguma habilidade. Um desalentado Batty responde: “– Nós não somos computadores, 

somos corpóreos.” Ao que Pris acrescenta, “penso, logo existo.” Embora sendo a 

síntese entre o homem e a máquina, algo há que desafia o critério de humano 

estabelecido pelo filósofo francês.  

O conflito interno dos replicantes em se assumirem como máquinas ou como 

seres humanos ganha um novo capítulo: ambos estão a reclamar a sua existência 

física, material, a sua essência e o seu direito à equivalência humana, pondo de lado o 

seu estatuto pós ou ultra-humano. “Certainly the replicants themselves aspire to be 

acknowledged as something greater than mere machines, and perhaps even as human 

(…)” (Shanahan 2014: 23). Esta breve conversa revela a questão “o que é ser 

humano?” Como foco central do filme. Será que a humanidade é algo inato, ou 

poderá ser adquirido, programado ou simplesmente eliminado132? A fertilização in 

vitro, os progressos na engenharia genética, os implantes de chips, a clonagem e os 

avanços na I.A. colocam algumas questões ontológicas, no entanto, esmorecendo a 

fronteira entre o mundo natural e o mundo artificial, ao mesmo tempo que antecipam 
                                                         
130 Retirado de  Shanahan, Timothy (2014): Philosophy and Blade Runner. New York: Palgrave Macmillan, p. 25. 
131 Rickman, Gregg “‘I think, therefore I am’ – Cartesian Motifs in the filmed science fiction of Philip K. Dick”, in Gregg 
Rickman (ed) (2004): The Science Fiction Film Reader. New York: Limelight Editions, p. 307. 
132 Vide: The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Blade Runner” [versão revista de Clute & 
Nicholls 1993]. Consultado a 21 de julho de 2018. 
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o debate sobre o futuro do pós-homem e quem se superiorizará, os humanos ou os 

“outros”133? No mesmo sentido, Rickman esclarece: “Blade Runner fully anticipates a 

“posthuman future” with replicants who are superior beings, cyborg godlings “more 

human than human”134. 

Na sua perene demanda pela autodeterminação, os replicantes de Blade 

Runner são muito mais do que corpos mecânicos sintéticos, pois são inteligentes e 

desenvolvem reações emotivas próprias, seres sencientes a nosso ver muito mais 

complexos do que os originalmente esboçados por Dick, capazes de responder com 

assertividade num teste de Turing. Não obstante, este desfecho invalidaria terem 

transposto as Três Leis da Robótica? Continuarão a ser desvalorizados face à sua 

artificialidade e por não terem “nascido naturalmente”, por não terem sido “tocados” 

pelo sopro da vida por uma entidade superior? 

 

* 

 

2.4 – A intertextualidade robótica: entre Blade Runner e Lágrimas na Chuva 

 

Não obstante Roy Batty ser uma criatura aperfeiçoada pelo Homem, a 

combinação potenciada da bioprogramação computacional da I.A. e da evolução 

humana, este super-homem é vulnerável, se tivermos em conta a sua curta 

longevidade. Se atentarmos ao modo como reage face ao seu rival, Rick, Roy revela-

nos um lado humano. Rick matara Pris e tentara, igualmente, eliminá-lo, todavia, 

quando o outro se encontra em perigo de vida, demonstra redenção e abnegação, 

compadecendo-se do seu rival, ao ponto de salvá-lo. Ao longo do documento fílmico, 

observamos um caráter e natureza vincadamente humanos e, por sinal, mais 

marcantes do que em outras personagens, incluindo o próprio Deckard, indo ao 

encontro do que Bryant afirmara sobre a forma como vão assimilando emoções mais 

próprias dos seres humanos, conforme a convivência com estes aumenta e do que 

Tyrell advogara “mais humanos do que humanos”. O desejo de Roy em viver 

intensamente e o apego com que o faz, o amor que nutre por Pris, a compaixão 

manifestada para com o Blade Runner são manifestações da sua natureza 
                                                         
133 Jones, Gwyneth “The icons of science fiction”, in Edward James and Farah Mendlesohn (ed) (2003): The Cambridge 
Companion to Science Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 167. 
134 Rickman, Gregg “‘I think, therefore I am’ – Cartesian Motifs in the filmed science fiction of Philip K. Dick”, in Gregg 
Rickman (ed) (2004): The Science Fiction Film Reader. New York: Limelight Editions, p. 308. 
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marcadamente humana.  

Após ter salvado o seu antagonista, Batty desabafa que embora tenha tido uma 

vida breve, foi fértil em experiências, tendo procurado viver em pleno. Lamenta, 

contudo, que todas as suas memórias se perderão irremediavelmente com a sua morte. 

Esta nova revisão do monstro de Frankenstein revela angústia e medo perante a 

morte, mas ao mesmo tempo, antevendo a oportunidade de prolongar a vida de 

Deckard encontra a sua purificação – o sentido da sua existência. Uma generosidade 

inquestionável, como se estivesse acima da própria humanidade ferida de morte pelos 

seus erros ao longo da História. Antes de sucumbir, Batty resume a sua existência 

fugaz, como uma estrela cadente, ou aparentemente insignificante como as lágrimas 

que se misturam na chuva, na grande e perpétua torrente do Cosmo. “Vi certas coisas 

que não vos passa pela cabeça. Naves de ataque ardendo ao largo de Orion. Vi raios 

cintilando na escuridão junto ao Porto de Tannhäuser. Todos esses momentos perder-

se-ão no tempo como lágrimas na chuva. Tempo de morrer.” Seguidamente expira e a 

pomba que segura, solta-se, numa imagem marcante, simbolicamente transmitindo a 

ideia que a sua alma se liberta do seu corpo.  

Este monólogo, parcialmente improvisado por Rutger Hauer, é apropriado 

pela jornalista e escritora espanhola Rosa Montero para dar título e mote ao 

documento literário Lágrimas en la Lluvia – Lágrimas na Chuva. Montero ambienta a 

sua obra na cidade de Madrid, no ano 2109. O mundo que nos é descrito é um lugar 

de profundas desigualdades, um mundo altamente tecnológico, mas conspurcado 

pelos efeitos nefastos das guerras, no qual se paga uma taxa para usufruir de ar puro e 

para ter algum conforto. No início do século XXII, a segregação entre as diferentes 

espécies e culturas é uma dura realidade. O Homem não é o único ser senciente que 

habita o planeta, coexistindo com três civilizações extraterrestres e humanoides 

artificiais apelidados de tecno-humanos ou simplesmente reps, numa clara alusão ao 

universo ficcional de Blade Runner. Tal como os robôs de Asimov, ou os androides 

de Dick ou Scott, a exploração interplanetária impulsionou a criação do tecno-

humano, um ser capaz de “resistir às duras condições das colónias mineiras. (...), 

depressa conhecido como replicante, um termo com origem num antigo filme 

futurista muito popular no século XX” (Montero 2012: 17). 

Além disso, deparamo-nos com dois estados humanos independentes e 

“fechados” sobre si mesmos a orbitarem em redor da Terra, esta sob o domínio da 

nação, recentemente formada: Estados Unidos da Terra. A paz no planeta é 
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constamente posta em causa por grupos radicais das diferentes espécies que 

reivindicam a sua hegemonia em relação às outras. Refira-se que a obra de Montero 

analisa a atualidade, decalcando nomeadamente as tensões culturais existentes, os 

conflitos raciais e religiosos ou as correntes migratórias clandestinas. 

Neste cenário conturbado, Bruna Husky, uma rep de combate, forte física e 

psicologicamente, embora também solitária, inadaptada, sensível e impulsiva, que 

trabalha como detetive privada, vê-se envolvida num estranho caso que ameaça o 

delicado clima de paz que se vive entre humanos e tecno-humanos. Um violento surto 

de assassinatos e suicídios no seio da comunidade replicante cria o caos e mina todos 

os esforços por manter a concórdia inter-espécies. Paralelamente, o arquivo central da 

documentação da Terra é alvo de manipulação, sendo milhares de documentados 

alterados com o propósito de incitar o ódio contra os replicantes. 

Bruna Husky é contratada pelo Movimento Radical Replicante para desvendar 

o mistério. Tal como todos os demais reps, Bruna dispõe de um mecanismo interno 

que a impede de viver mais de dez anos. No final do seu prazo de existência, os tecno-

humanos têm uma doença, apelidada de Tumor Total Tecno, T.T.T., semelhante a um 

câncer maligno e fulminante e para o qual não foi ainda encontrada cura. Ninguém 

escapa, todos falecem. Bruna vive angustiada com a ideia de os seus dias estarem, 

inexoravelmente, contados. Como um ritual, inicia todos os dias, angustiosamente, 

fazendo a contagem decrescente dos dias que lhe faltam por viver. A sua obsessão 

com a morte surgem refletidas no parágrafo inicial da obra. “Bruna acordou 

sobressaltada e recordou-se de que ia morrer. Mas não agora. (...). Quatro anos, três 

meses e vinte e nove dias” (Montero 2012: 9).  

O narrador expõe que uma parte da humanidade rejeita os replicantes por 

considerar a sua conceção “um ato erróneo e imoral (...), estes deveriam simplesmente 

deixar de ser fabricados” (Montero 2012: 18). Após catorze meses de maturação, os 

reps “nascem” com cerca de vinte e cinco anos biológicos (sendo distinguidos dos 

humanos pelas suas pupilas verticais, similares aos dos gatos), dotados de um 

conjunto de memórias implantadas que têm como intuito muni-los de um contexto 

psicossocial, um entorno familiar emocional, alicerces para a assunção de uma 

personalidade ímpar, em consonância com o que ocorre na obra fílmica de Scott. É-

nos explicado que  
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os androides são mais estáveis quando providos de lembranças (...). As memórias são 
únicas e diferentes, mas todos possuem uma versão mais ou menos semelhante da 
famosa Cena da Revelação, popularmente conhecida como o baile dos fantasmas; trata-
se de uma recordação implantada, que decorreu supostamente por volta dos catorze 
anos do sujeito, durante a qual os pais do androide lhe comunicam que é um tecno-
humano (...) (Montero 2012: 19). 

Além das recordações, cada rep tem um kit composto por objetos documentais 

(fotos, holografias ou brinquedos). Analogamente a Do Androids Dream of Electric 

Sheep? e Blade Runner, a questão da identidade ligada às memórias, que conferem 

uma base de conforto mental aos replicantes, é um tema central.  

Ao contrário de outros replicantes que tentam passar por humanos, estabelecer 

relações sentimentais estáveis e mesmo adotar crianças, Bruna debate-se numa 

existência solitária, de profunda tristeza, incapaz de manter compromissos, numa 

constante luta interna contra as suas memórias de infância, sentido-se profundamente 

angustiada e revoltada pela sua vida repleta de mentiras, vivendo numa espiral 

niilista. “É tudo mentira... Os afetos... A memória desses afetos. O amor dos meus 

pais. A minha infância. O nada engoliu tudo isso. Não existe, nunca existiu” (Montero 

2012: 114). Todavia, a sua obsessão com a morte, a sua carência de afeto, a sua 

impossibilidade de manter vínculos fiáveis e robustos, a sua descrença na humanidade 

têm uma razão de ser – o seu memorista, Pablo Nopal. No seu caso, foi bafejada pelo 

seu artista, dado que inscreveu nela mais memórias do que seria expectável, memórias 

verdadeiras que depositara em Bruna. 

O memorista andava no seu encalço há seis anos, na demanda de descobrir 

quem partilhava as suas próprias memórias. A revelação choca-a. Tinha “recebido o 

presente envenenado da sua dor” (Montero 2012:146). Ambos partilham as mesmas 

lembranças, estabelecendo um estranho vínculo, tal como ocorre entre Rachael e a 

sobrinha de Tyrell. Nopal explica que 

Bruna fora um trabalho excecional em todos os sentidos; era uma memória muito mais 
vasta [com três vezes mais memórias do que os demais reps], mais profunda, mais 
livre, mais apaixonada, mais criativa. Era a obra-prima da vida de Nopal, porque, além 
disso, era precisamente a sua própria vida. (...). E, como somos o que recordamos, de 
alguma forma, Bruna era o seu outro eu (Montero 2012: 146). 

Fixamo-nos no enunciado “somos o que recordamos” e lembramo-nos do 

protagonista de Mindscan, Jake, ou da ciborgue Motoko em Ghost in the Shell, na sua 

aceção de identificar o indivíduo com as suas memórias. Tal como Motoko 

argumenta, somos compostos pelas nossas memórias, sendo elas o alicerce que define 
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o nosso caráter. Esta convicção transparece igualmente em Nopal quando afirma que 

“a memória é a base da nossa identidade” (Montero 2012: 69). Esta reflexão surge em 

anuência com que é sugerido em Blade Runner. Notemos as palavras de Cowan.  

 
As Blade Runner so elegantly proposes: memory. Contrary to popular belief, however, 
memory is not about the past; it is constitutive of the present and generative of the 
future. If we are biologically human and we have memories of being human, how can 
we be anything but? (Cowan 2010: 66) 

 

 Se tal como os replicantes, os reps são organicamente indistintos dos 

humanos, desenvolvem sentimentos e baseiam-se na sua memória como padrão da 

sua identidade, como poderão deixar de ser considerados humanos? Segundo o 

neuropedagogo Francisco Renato Lima, 

 
apresenta-se a memória como um produto individual e social, relacionado, portanto, às 
experiências pessoais de cada sujeito, que desde as aprendizagens iniciais, submetem-
se à lógica das construções cognitivas pelo entremeio entre o tempo passado, presente e 
futuro, como operações interconexas que tonificam a aprendizagem humana e a 
transformação do conhecimento em saber135. 
 

Nopal afirma-se como um pai para Bruna, criando-a como alguém único e 

especial, delineando não somente o seu interior, a substância do seu íntimo fornecido 

pelas lembranças, mas identicamente desenhando-a fisicamente semelhante a si, “da 

mesma altura, do mesmo peso, de beleza semelhante” (Montero 2012: 189). O afeto 

que nutre pela sua criação mais delicada e pura, leva-o a reivindicar o seu papel 

demiúrgico. “Mais do que o pai. Sou o seu pequeno deus particular” (Montero 2012: 

69). Não obstante, Bruna não deixa de contemplar o seu memorista com um misto de 

revolta e de ternura, uma vez que partilham tanto em comum, sentem-se atraídos um 

pelo outro como se gémeos se tratassem. A relação ambígua entre ambos adensa-se 

com o tempo e torna-se pedra basilar na sequela El Peso del Corazón – O Peso do 

Coração, embora Bruna tenda a aceitar a afeição de Nopal e retribuí-la. A sua 

necessidade de amar e de se sentir amada encontram repercussão na ligação que 

estabelece com uma pequena menina russa chamada Gabi que resgata de uma zona 

contaminada e a quem restam apenas alguns meses de vida. A sua humanidade é posta 

à prova, mesmo quando a pequena rapariga não parece corresponder às solicitações de 

Bruna. A detetive revela ser singular, uma personagem tipicamente humana nas suas 

virtudes e nos seus defeitos. 
                                                         
135  Vide: Memória e Cognição: Entremeio Tempo – Espacial da Aprendizagem. Retirado de: 
http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A1094.pdf (Consultado a 17 de agosto de 2018). 

http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A1094.pdf
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No decurso das suas deambulações, a fim de encontrar quem e o que está por 

detrás da onda de histeria coletiva, Bruna descobre que o surto de loucura é fruto da 

introdução de memórias danificadas, que induzem comportamentos violentos, sendo 

ela mesmo afetada por esse problema. Bruna encontra apoio no seu memorista, num 

velho arquivista de nome Yannis e em Paul Lizard, um polícia com quem, entretanto, 

se envolve emocionalmente. Bruna descobre que a trama de conspiração tem como 

origem a Terra flutuante de Cosmos, um dos dois estados tirânicos que orbitam em 

volta do planeta. 

 Estes androides gizados por Rosa Montero paracem ser um aperfeiçoamento 

dos Nexus 6 de Dick ou de Scott; já não vivem quatro anos, mas dez, embora não 

sendo escravos, são segregados e ostracizados pelos humanos. A escritora espanhola 

consegue criar um ponto de equilíbrio entre a sua obra e o mundo ficcional daqueles 

dois mestres, estabelecendo um diálogo intertextual harmónico, que bem poderia 

servir-lhes de prolongamento. Observamos que o ano 2109, em que discorre o seu 

enredo, é uma adulteração da data em que decorre Blade Runner, o ano 2019. Outro 

momento que estabelece um elo claro entre os dois universos e uma clara homenagem 

de Montero surge plasmado quando Bruna visiona o filme de Scott e ela menciona 

que  

o filme tinha qualquer coisa de profundamente comovente. Bruna decorara a fala que o
rep protagonista [Roy Batty] dizia antes de falecer debaixo da chuva. (...). Mas as suas
palavras poderosas refletiam maravilhosamente a inconsistência da vida... Dessa
insignificância bela e subtil que o tempo desfazia sem deixar marcas. O rep de Blade
Runner inclinava a cabeça e morria, enquanto a chuva lhe escorria pela face,
escondendo, quem sabe, as suas últimas lágrimas” (Montero 2012: 179-180).

O vazio existencial de Bruna (extensível na sequela O Peso do Coração, 

quando lhes restam somente três anos, dez meses e vinte e um dias) identifica-se com 

o de Roy Batty. A brevidade da vida e a irreversibilidade da morte submete toda a

criação, não somente os reps, mas também os seres humanos. Tudo se esvai no correr

da debilidade e efemeridade da vida. As memórias morrem connosco e não

sobrevivem, porque são voláteis e fragéis como as asas da pomba que Batty segura,

tudo se esfuma face à finitude da vida; no final de contas humanos e replicantes não

são assim tão indistintos.
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Se Roy Batty morreu em sofrimento, assimilando a dor como parte da sua 

existência, Bruna reflete que “a dor é o que nós somos” (Montero 2012: 264), 

lembrando que a dor faz parte da vida, e dela devemos retirar uma preciosa e 

verdadeira lição. 

 

* 

 

2.5 – Blade Runner 2049: o milagre da vida reescrito pelos replicantes 

 
“Nascer é ter uma alma, parece-me.” 

 
Agente KD6.3-7 ‘K’ 

   

 

O que aconteceria caso um humanoide sintético produzido pelo Homem desse 

à luz? A criança nascida seria considerada humana? E os pais poderiam ser 

considerados humanos? Será a possibilidade de conceber o traço distintivo da 

humanidade?  

Na sequência final de Blade Runner, Deckard foge com Rachael rumo a um 

destino incógnito, uma vez que também ela se tinha tornado proscrita. Trinta anos 

após os eventos descritos em Blade Runner, em Blade Runner 2049, aprendemos que 

Rachael foi desenhada como um modelo superior aos Nexus 6 e sem um limite de 

vida previamente delineado: uma experiência do próprio cunho de Eldon Tyrell, a 

quem implementara uma base de recordações da sua própria sobrinha falecida. A sua 

facilidade em passar por um ser humano torna-se mais credível quando nos é revelado 

que foi projetada com uma estrutura óssea humana e órgãos reprodutores, preparada 

para conceber. Teria sido ela concebida a partir da matéria orgânica da falecida 

sobrinha? Rachael seria o culminar da ambição megalómana de Eldon Tyrell, o seu 

projeto mais ambicioso, o seu maior triunfo – torná-la 100% humana, indistinta de 

qualquer outra mulher, a ponto de ela desconhecer a sua verdadeira identidade. 

Todavia, tendo sido traído pela sua húbris, não foi testemunha do milagre da vida que 

ela originou.  

A crónica fatídica de Rachael encontra paralelo à história da Raquel bíblica. 

Uma mulher descrita como muito bonita (o próprio étimo hebraico exprime “rosa 
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amorosa”), mas supostamente estéril, pois durante muito tempo foi incapaz de 

conceber. Finalmente, quando conseguiu engravidar, gerou dois filhos de Jacob, José 

e Benjamim, tendo falecido quando deu à luz este último. Analogamente, a 

proximidade da vida de Rachael e Deckard dariam a uma nova linhagem, 

consubstanciando o mito de Eva e Adão. Todavia, não foi isso que sucedeu. 

O documento fílmico introduz-nos o agente Blade Runner KD6-3.7. ou 

simplesmente ‘K’ (Ryan Goslin), um replicante biogeneticamente criado, de última 

geração, um modelo obediente e facilmente manipulável, ao contrário dos modelos 

anteriores, os Nexus 6 ou os Nexus 8, estes últimos criados sem limite de vida 

estabelecido, banidos e perseguidos por se terem rebelado anos antes contra os 

humanos. Precisamente a função do agente ‘K’ é procurar e “reformar” esses 

replicantes vistos como perigosos para a estabilidade da civilização. Quando numa 

missão rotineira, o agente ‘K’ “retira” um deles, Sapper Morter (Dave Bautista), um 

dos mais procurados Nexus 8, descobre um segredo que poderá desencadear uma 

guerra entre replicantes e humanos e levar à destruição total da humanidade. Uma 

replicante morrera a dar à luz, após uma cesariana de emergência feita por Sapper. O 

número de série da androide N7FAA52318 coincide com o de Rachael. Este 

acontecimento põe em causa o frágil equilíbrio que se vive entre humanos e 

replicantes, pouco mais do que tolerados pelos primeiros. ‘K’ vive de perto esta 

segregação, sendo discriminado pelos colegas humanos da LAPD, embora como na 

introdução da película seja referido, os “replicantes são humanos criados pela 

Bioengenharia” de modo a serem leais servidores dos seus senhores e continuando a 

servir como escravos no processo de exploração espacial. Após uma série de revoltas 

e massacres perpetrados por replicantes Nexus 6 e Nexus 8, estes foram banidos e 

“retitrados”, ou seja, exterminados. Somente passados alguns anos, o detentor da ex-

Tyrell Corporation, o industrial Niander Wallace (Jared Leto) conseguiu pôr termo à 

interdição da produção de novos replicantes. Wallace tinha conseguido pôr termo à 

fome que grassava no mundo devido ao “colapso dos ecossistemas em meados da 

década de 2020”, em virtude dos seus conhecimentos da agricultura sintética. Isto 

permitiu a sua rápida ascensão. Na década posterior, criou uma nova linha de 

androides, os Nexus 9, mais obedientes e leais do que os antecessores, os velhos 

Nexus 6 e Nexus 8, sem um limite de vida. Contudo, o seu objetivo era simples – 

aumentar exponencialmente a produção de replicantes de modo a dar vazão ao 

tremendo esforço da expansão espacial humana. O último obstáculo a ultrapassar e o 
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mais complexo era dotar os replicantes da capacidade de se reproduzirem, algo que 

Wallace perseguia obstinadamente.  

Efetivamente, os replicantes tinham sido catalogados como humanos, um 

progresso sensível e relevante. No entanto, este suposto progresso na classificação dos 

androides replicantes como humanos não corresponde à realidade, pois não existe 

equidade entre humanos e androides, continuando a ser tratados como escravos. Este 

paradigma é posto em causa quando uma androide manifesta a capacidade de 

procriação natural, presumivelmente um marco decisivo para a sua plena 

categorização como seres humanos. 

‘K’ sempre vivera de acordo com as regras impostas e nunca desobedecera 

nenhuma, tendo, inclusive, uma relação próxima com a sua superior, a Tenente Joshi 

(Robin Wright), que confia plenamente nele e nas suas aptidões “sobre-humanas”. O 

ator Ryan Goslin encarna um replicante que age de jeito distante, algo autista, 

funcionando em modo automático e obediente, aproximando-se na perfeição das 

propriedades robótico-artificiais que o papel requer. 

Porém, quando a Tenente Joshi se refere que é a obrigação deles de manter a 

ordem e “o muro que separa as espécies” e o manda eliminar todos os dados sobre o 

caso, inclusivamente eliminar o ser nascido, ‘K’ depara-se com um conflito interno, 

não receando verbalizá-lo: “Nunca reformei nada que tenha nascido.” A Tenente 

Joshi questiona-o. “Qual é a diferença?” Ao que o outro responde prontamente. 

“Nascer é ter uma alma, parece-me.” Joshi surpreende-se com esta observação do seu 

subordinado e objeta friamente. “Tens-te dado bem sem alma.”  

A problemática da existência e da origem da alma é um dos grandes mistérios 

do universo. Um aparente dualismo entre o corpo físico e o que o anima, ou vivifica, 

como diria Descartes; a diferença entre o material e o imaterial. A noção de que 

fomos bafejados com uma alma, que somos filhos do Éden místico e espiritual e em 

comunhão com uma entidade superior, leva-nos a reclamar a nossa natureza especial, 

diferentes de todas as demais criaturas. A substância espiritual completa, não somente 

imortal mas perpétua, já preexistente, como os filósofos Platão, Plotino e Kant (1724–

1804) propuseram 136 . Um reflexo de uma ideia que existia antes da matéria e 

continuará a existir depois dela se corromper. Daí estarmos tão comprometidos em 

reinvidicar a sua posse e legitimar a nossa superioridade e o nosso domínio sobre tudo 
                                                         
136 Vide: Lobo, António: Dicionário de Filosofia (1989). Lisboa: Plátano Editora, p. 11. 
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que nos rodeia, sobretudo os seres que, aparentemente, são desprovidos de uma. Será 

como frisa a major Motoko que basta as vivências quotidianas como substrato 

essencial para reclamar um alma? Segundo as várias correntes filosóficas, a 

capacidade de autorreflexividade é fruto da existência da alma. Assim como, a 

capacidade para nos abstrairmos do nosso corpo e analisarmos o nosso exterior, ou a 

faculdade simbólica de utilizarmos a linguagem como ferramenta indispensável para 

distinguirmos o nosso complexo interior e a partir dele interagirmos com os nossos 

semelhantes e com a natureza. Mas qual será a sua origem e as suas implicações? 

Quer no universo diegético de Do Androids Dream of Electric Sheep?, quer no 

universo fílmico de Blade Runner e Blade Runner 2049, os androides e replicantes 

são construídos como reflexo da nossa própria humanidade. Mas serão cópias 

imperfeitas da nossa humanidade? Nas suas fantasias e devaneios perseguirão as 

nossas ambições? Sonharão em manter um vínculo emocional com outro semelhante 

ou com um animal? Questionarão o que os aguardará após o seu fim, quem os 

aguardará e por quê motivo os estará aguardando? 

A intrigante revelação que uma replicante deu à luz abre a “Caixa de 

Pandora”. O mundo deixará de ser o que é, se o caso for descoberto. A Tenente Joshi 

sabe-o muito bem. Ela é a zeladora deste mundo, mas acima de tudo, da humanidade. 

Para isso, ‘K’ é enviado a suprimir todos os registos sobre o sucedido, inclusive, o ser 

que nasceu. Uma aberração aos olhos de Joshi, mas uma curiosidade para ‘K’, que 

marca o início de uma “peregrinação” existencial e encontra eco nas palavras de 

Sapper “se tivesses presenciado um milagre...”. 

Este diálogo entre os dois agentes torna evidente como os humanos continuam 

a tratar os replicantes, observados como “objetos”, não demonstrando pejo em usar os 

novos modelos “mais fiáveis” para “limpar a porcaria”, usando a expressão de 

Sapper. Joshi evidencia ser insensível e desumana. Não obstante, a consciência de ‘K’ 

parece despertar do estado letárgico em que se encontra ao deparar-se com um dilema 

moral: obedecer a uma ordem direta que lhe é imposta ou desobedecer em nome de 

um milagre que ameaça desestabilizar o mundo e permitirá à sua espécie libertar-se e 

ganhar finalmente voz no seio da sociedade. Um novo ser “híbrido” poderia gozar de 

uma alma, pois ao contrário de todos os outros da sua espécie não tinha sido projetado 

biogeneticamente por um computador, tinha sido concebido de modo natural. Este 

mesmo paradigma é vincado pela líder dos replicantes rebeldes, Freysa (Hiam 

Abbass), estando a par do segredo de Rachael e tendo colaborado com Sapper a 
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esconder os registos do nascimento. “Vi nascer o milagre. Eu sabia que o bebé 

provava que somos mais do que meros escravos. Se um de nós pode ter um bebé, 

então ninguém pode mandar em nós.” Outra rebelde que conhece ‘K’ acrescenta: 

“somos mais humanos do que os humanos.” 

 

* 

 

Uma pista é encontrada junto da casa de Sapper. Uma data gravada na base de 

uma árvore morta (6.10.21). Curiosamente a mesma data esculpida num cavalo de 

madeira presente numa recordação implantada de ‘K’, quando vivia num orfanato. 

‘K’ parte na demanda de respostas conclusivas para resolver o significado desta 

recordação. Pela primeira vez, sente necessidade de esconder algo da sua chefe, 

guardar no seu íntimo a possibilidade, ainda que remota, de ele ser o filho de Rachael. 

Um fardo excruciável que acabará por ter consequências. O seu segredo é o modo de 

ele projetar definitivamente a sua individualidade, contrária aos preceitos da 

existência dos replicantes, a priori, incapazes de mentirem aos seus amos. ‘K’ cria 

uma barreira entre o seu mundo interior e subjetivo e o mundo exterior, que todos 

podem aceder, sobretudo os seus superiores. A sua necessidade em conectar-se com 

alguém, expressar os seus verdadeiros anseios, dúvidas, medos e sonhos toma corpo 

na sua namorada virtual em modo holográfico, Joi (Ana de Armas). Ela é um 

programa capacitado para responder aos desejos de ‘K’: “tudo o que queres ver, tudo 

o que queres ouvir.” Androides e programas virtuais são controlados pela empresa de 

Wallace, sendo subservientes e descartáveis. No entanto, ‘K’ sente necessidade de 

pertença a um mundo maior, fazer parte de algo verdadeiro e palpável, e deixar de 

estar e sentir-se só. O agente replicante necessita de alcançar um vínculo existencial. 

 Encontra-se com a Dra. Anna Steline (Carla Juri), uma projetista de implantes 

de memórias (que nos recorda a função do memorista em Lágrimas na Chuva), 

subcontratada por Niander Wallace, e que tem um sistema imunitário frágil, não 

podendo ausentar-se do seu mundo artificial. Ela confirma as suas suspeitas. Após 

visualizar a sua memória, ela comove-se, ao revelar-lhe que é autêntica, à semelhança 

do que ocorrera com Bruna Husky ao desobrir que as suas memórias eram 

verdadeiras. As memórias de ‘K’ e de Bruna têm um impacto evidente na modelagem 

das suas personalidades. ‘K’ agita-se, questiona a sua própria existência, abandona a 

sua zona de conforto perante a possibilidade de ser ele o “tal”, a criança milagre, o 
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messias do novo mundo. Esta dúvida inflama num desassossego mental, análogo ao 

de Rachael, quando descobriu a sua verdadeira natureza. Poderá ter nascido, ao invés 

de ter sido produzido? Será ele detentor de uma alma? Poderá ele conectar-se ao resto 

do mundo e espelhar o seu interior? Será ele “especial” por ter nascido, como Joi lhe 

garante? 

‘K’ precisa de esclarecer rapidamente o assunto. A pista do cavalo de madeira 

levam-no até ao esconderijo de Deckard, o deserto inóspito e contaminado pela 

radiação de Las Vegas. Deckard, que há três décadas se encontra desaparecido, é a 

única pessoa capaz de o ajudar a resolver o puzzle. Ele sabe que Deckard e Rachael 

são os pais da criança milagre, talvez ele seja o seu progenitor, pensa. Porém, o seu 

encontro com Deckard é interrompido pela chegada de Luv (Sylvia Hoecks), a leal 

serva replicante de Wallace, que rapta Deckard e o leva à presença do seu amo. 

Wallace não é o benévolo filantropo que aparenta ser. Wallace é um um génio 

industrial, um profeta que prevê as mudanças futuras, apesar de ironicamente ser 

invisual. Porém esta incapacidade é acentuada pela sua obstinada procura em dotar o 

seu “exército de anjos” replicantes da faculdade de procriarem. Wallace corresponde 

à imagem do génio que anseia tornar-se Deus, na esteira do Dr. Frankenstein ou do 

Dr. Moreau. Ele ajudara a criar este mundo artificial, em que o Homem se 

desconectara totalmente da natureza, que entretanto tinha sucumbido, e que graças à 

tecnociência consegue “observar” e manipular. Neste mundo, ele toma a função de 

Deus Todo-Poderoso. Um homem que se define pelos dispositivos tecnocientíficos 

sofisticados com que se rodeia, que há muito abraçara a artificialidade desta 

sociedade. Não obstante, decide afastar-se de Eldon Tyrell, salientando que ele foi 

bem sucedido na sua criação, onde este tinha errado. “Nós fazemos anjos ao serviço 

da civilização. Eu agora faço anjos bons. As estrelas devem ser nossas.” Porém, o seu 

objetivo é idêntico ao de Tyrell, puramente comercial – contribuir para a colonização 

de mais planetas, estendendo o seu poder. Serão os dois assim tão distintos? Se 

analisarmos o comportamento de Wallace, notamos que ele vai mais longe do que 

Tyrell, não sentindo pudor em identificar-se como um messias, com a capacidade de 

criar vida e de a retirar. Se Tyrell é frio e calculista, Wallace é implacável e cruel ao 

ponto de matar, com as próprias mãos, uma replicante acabada de ser artificialmente 

concebida, por ser incapaz de se reproduzir. Frustrado por não ter descobrido “o 

derradeiro segredo de Tyrell: a procriação. Aperfeiçoado e depois perdido.” A 

revelação da criança de Rachael e Deckard augura ser a última peça do puzzle, daí 
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ordenar que a sua mais fiel servente, Luv, a traga. “O melhor anjo de todos, não és, 

Luv?” Wallace lembra-nos a figura do anti-cristo, que prometera e cumprira acabar 

com a fome na Terra, ou o anjo negro, Lúcifer, acompanhado pelas suas criações, que 

denomina de “exército de anjos”, os anjos caídos do céu que arrastou para a Terra. 

Este axioma de comparar os replicantes aos anjos de satanás é reforçado quando 

sinaliza o seu propósito em aumentar a produção de replicantes. “Precisamos de 

milhões, para podermos ser triliões. Podemos invadir o Éden para o recuperar.” Los 

Angeles (a cidade dos anjos) seria simbolicamente o trono temporário do seu império 

na Terra antes de partir para o Cosmo. 

A identificação com Lúcifer volta a ser evidente quando se enfrenta a 

Deckard. Wallace apresenta-lhe uma réplica de Rachael idêntica, ao dia em que se 

conheceram. Deckard estremece. Os dois interagem. Rachael pergunta-lhe se ele o 

ama. Todavia, ele não cede à tentação de Wallace, dizendo-lhe secamente que “os 

olhos dela eram verdes.” Wallace furioso manda Luv matar a réplica e castiga-o, 

condenando-o a viver na penúria de uma colónia exterior. Recorre a este método 

extremo para tentar obter informações sobre o paradeiro da criança. Mas tal como 

Deckard já confessara a ‘K’, para proteger a criança, esta foi entregue num orfanato e 

os registos da sua existência obliterados.  

Contudo, antes da sua expatriação, Wallace adensa mais dúvidas sobre a 

verdadeira natureza de Deckard e questiona-o se ele não terá sido desenhado com o 

propósito explícito de se apaixonar por ela, “com o intuito de produzir aquele 

espécimen único e perfeito? Isto é, se é que você foi produzido. Amor... ou precisão 

matemática. Sim. Não.” Deckard responde-lhe que sabe o que é real. 

 

* 

 

E o que acontece quando os humanos perdem a sua humanidade? 

Aparentemente há uma permuta de posições durante o documento fílmico; os 

replicantes tornam-se mais humanos, enquanto os humanos se tornam autómatos e 

artificiais, desprovidos de humanidade. À semelhança de ‘K’, Luv desenvolve uma 

individualidade, sendo capaz de mentir e de guardar segredos do seu amo. Podemos 

sugerir que ela duvide que os humanos sejam credores do merecimento de 

humanidade que reivindicam, não se coibindo em matar um agente da polícia forense 

humano, que acabara de apelidar de “sua criatura minúscula” ou a forma violenta com 
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que assassina a Tenente Joshi. Luv é uma assassina implacável. Ambos por si 

assassinados tentaram eliminar as provas do milagre que ela deseja revelar. Por isso, 

ela se dedica absolutamente à causa de recuperar a criança. Ela antevê a grande 

mudança que poderá ocorrer com a sua ascensão – a libertação da sua espécie. Talvez 

ela acredite poder sobrepor-se a Wallace, uma vez que, no fundo, percebe-se que 

menospreza os seus métodos, os seus objetivos e a forma desumana como maltrata os 

seus semelhantes e, quem sabe, pretenda ser a redentora dos replicantes, que julga 

serem superiores aos humanos. Porém, ‘K’ atravessa-se no seu caminho e arrasa os 

seus planos. 

‘K’ é uma peça essencial neste labirinto de emoções e impulsos, em que as 

personagens se veem envolvidas, como se um alfaiate estivesse a tecer um 

entrelaçado novelo em redor das personagens, ou um criador de sonhos estivesse a 

desenhar os contornos das suas fantasias, servindo-se destas mesmas personagens 

como títeres para desenvolver a sua opra magister. ‘K’ serve de fiel da balança, nas 

suas mãos está o destino da humanidade e dos replicantes. A decisão que ele tomar 

definirá não somente o seu futuro, mas de todos. ‘K’ resgatado pelos renegados 

replicantes, é-lhe revelado que não é o “tal”, mas sim a Dra. Anna Stelline, com quem 

partilha as memórias, tendo sido modelado indubitavelmente por elas. Tal como 

Rachael ou Bruna Husky as suas recordações são fidedignas, mas não são suas, 

pertencem a alguém com quem estabelece, misteriosamente, um vínculo, como ocorre 

com os gémeos verdadeiros. Ninguém pode negar que as suas memórias não sejam 

genuinamente importantes para ele. “E quando se tem memórias autênticas, tem-se 

respostas humanas reais,” como a Dra. Anna Stelline garante. Ela é, no seu paraíso 

artificial, a criadora de novos mundos, cria recordações, subterfúgios para os 

replicantes através dos seus sonhos, conferindo-lhes uma estabilidade emocional. A 

criadora de memórias e de sonhos tem um poder insuspeito. Sensível e bondosa, 

partilha o que melhor sabe e tem com os demais. Ela é a nemesis de Wallace. O 

elemento-chave perdido que Wallace procura e que esteve sempre ali tão perto, a 

trabalhar para si. Por seu turno, ‘K’ percebe dolorosamente que tinha funcionado 

como um engodo para desviar as atenções sobre a verdadeira criança nascida do seio 

de Rachael.  

O agente replicante poderia fugir e viver o resto dos seus dias no anonimato, 

como fizera Sapper e os demais renegados, mas decide resgatar Deckard e conceder-

lhe a possibilidade de reencontrar a sua filha. O comportamento de ‘K’ vai ao 
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encontro das palavras de Deckard. “Às vezes, para amar alguém, é preciso tornar-se 

um estranho.” Na sequência final do registo fílmico, ‘K’ toma a decisão de sacrificar-

se face a um bem maior, reunir pai e filha. Este momento torna a sua natureza real, 

não um mero objeto artificial e vazio. ‘K’ é real ao demonstrar a sua humanidade e ao 

provar a presença de uma alma. A sua abnegação é idêntica à de Roy Batty. Deckard 

questiona-o, surpreendido pela sua generosidade. “Quem sou eu para ti?” ‘K’ sorri. 

Ele partilha parte da sua existência com a filha de Deckard, por isso sente que uma 

parte de si é recompensada pelo reencontro; também é especial, tendo encontrado 

sentido à sua vida. Numa montagem alternada, enquanto Deckard se dirige para o 

interior do laboratório, Anna aproveita para sentir a neve por uma pequena reetrância 

do telhado, o que sugere que o seu estado de isolamento seja um artifício; no exterior, 

um ‘K’ ferido e cansado deita-se nas escadas sob a neve fria e desoladora que cai. No 

interior do complexo, Deckard encosta a mão ao vidro do laboratório onde Anna se 

encontra. Esta contempla-o placidamente, como ansiando resgatar uma memória que 

lhe permita reconhecer aquele homem. Entretanto, no exterior, a neve fria cobre o 

agente replicante, que se deita sobre as escadas frias. No final, ‘K’ percebe que é a 

capacidade de projetarmos a nossa subjetividade que nos torna humanos, não uma 

mera classificação do ADN. Talvez possamos assumir que a alma não seja algo inato 

ao indivíduo, mas algo em contínua construção, ao longo das nossas vidas, ao 

interagirmos com os outros, em entregarmo-nos a alguém, sacrificando-nos por essa 

pessoa e ao lutar por uma causa nobre. Como a replicante Freysa anota: “Morrer pela 

causa certa é a coisa mais humana que podemos fazer.”   

‘K’ talvez acabe por morrer, a sua missão terminara, cumprira o seu papel, 

sacrificara-se por reunir a pai e filha. O tema musical de Vangelis (1943–) “Tears in 

Rain” (“Lágrimas na Chuva”), composta em exclusivo, em 1982, para a película de 

Scott, e que servira de embalo para o discurso icónico final de Roy Batty ressoa 

novamente, causando um efeito dramático, enquanto, desta feita, acompanhamos a 

presumível despedida de ‘K’. A chuva é substituída pela neve, símbolo da esperança 

de renovação da vida entre replicantes e humanos, deixando em aberto o destino de 

todos.  

Curiosamente Do Androids Dream of Eletric Sheep?, Blade Runner, Blade 

Runner 2049, Lágrimas na Chuva e O Peso Do Coração apresentam uma clara 

sintonia, manifestando um elo identitário comum, ao submeterem os androides, 

enquanto fabricações orgânico-robóticas, como uma metáfora da matéria falaciosa e 
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imaginária da memória e da identidade. O que faz de nós humanos é constantemente 

debatida e coloca-nos uma questão: será o ADN a prova irrefutável da nossa 

humanidade ou os nossos atos – a nossa vontade de viver e de amar? 

* 

2.6 – Androides: de redentores a proscritos 

Na primeira incursão de Riddley Scott pela FC, em 1979, no thriller de terror 

Alien – O Oitavo Passageiro, o realizador já tinha exibido ao público um androide 

insensível, calculista e muito mais forte do que o comum mortal. Ash (Ian Holm) de 

seu nome, embora sendo membro da tripulação, não partilha da visão dos seus 

companheiros humanos em aniquilarem a espécie extraterrestre que encontram num 

planeta distante. Ash está determinado em cumprir a missão para a qual foi confiado: 

transportar o extraterrestre são e salvo até à Terra, não se coibindo de colocar em 

risco os humanos ou em ignorar as Leis da Robótica.  

Em Prometheus (2012) e Alien Covenant (2017), no retorno ao universo 

ficcional iniciado em Alien, Scott introduz-nos outro sinistro androide, David 

(Michael Fassbender). Em conformidade com Ash e em dissonância com os androides 

de Blade Runner, David não anseia ser reconhecido como um ser similiar aos 

humanos. Ambos lidam bem com a diferença, assumindo uma atitude de arrogância e 

de supremacia em relação aos humanos com quem convivem, não desaproveitando 

uma oportunidade que seja para demonstrarem a sua superioridade intelectual e física. 

No entanto, são obedientes e não se revoltam, cumprindo liminarmente as prescrições 

da empresa para a qual trabalham, a Weyland-Yutani Corp., no caso de Ash ou a 

Weyland Corp. no caso de David. Cumprir o programa estabelecido é a sua única 

prioridade, mesmo que inclua pôr a tripulação humana em perigo.  

David, em Prometheus, adota uma atitude de total submissão para com o seu 

criador, Peter Weyland (Guy Pearce), mas após a morte deste, liberta-se da sua função 

e apresenta um comportamento diferente, desenvolvendo um caráter arrogante e 

sinistro, adquirindo uma agenda própria – manipular o ADN humano e ADN 

alienígena e combiná-los. Weyland dirige-se a ele como “o filho que jamais terei, 

infelizmente não é humano.” Se Weyland pretende tornar-se imortal, identificando 

simbolicamente a fonte da eternidade com os alienígenas “engenheiros” que 
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conceberam a humanidade, David como seu “filho” e “descendente” que nunca 

envelhecerá ou morrerá, assume de bom grado a sua herança, transpondo o limiar da 

sua existência básica robótica, passando de um ser criado em laboratório para se 

converter em criador de vida e, deste modo, entronizar, de certo modo, o sonho do seu 

pai.  

David manifesta um interesse científico pelas várias dimensões do ser 

humano, distanciando-se da ética humana e mantendo-se resguardado das suas 

emoções. “Compreendo as emoções humanas. Embora eu não as sinta. Isso permite-

me ser mais eficiente e competente. Torna mais fácil os meus homólogos humanos 

interagirem comigo.” Desta forma a sua existência resume-se a experiências 

científicas com várias espécies, humana e alienígenas, independentemente se o 

resultado das suas ações ameaça a estabilidade dos seus “homólogos humanos”. A sua 

curiosidade surge plasmada quando usa um humano como cobaia, inserindo-lhe um 

parasita biológico extraterrestre no seu copo, afirmando com regozijo: “as coisas 

grandes têm pequenos começos.” Esta declaração contextualiza o surgimento da 

terrível criatura que surgirá posteriormente em Alien o Oitavo Passageiro. 

Em Westworld – Westworld: O Mundo do Oeste, o novelista e realizador 

Michael Crichton (1942–2008) apesar dos parcos recursos financeiros, enceta um 

projeto cinematográfico inovador, cujo impacto deixou a sua marca no género, tendo 

exercido a sua influência na saga Terminator – O Exterminador Implacável, à qual 

retornaremos seguidamente. Dois amigos, Peter (Richard Benjamin) e John (James 

Brolin), decidem visitor o faustoso, hiperrealista e moderno parque de diversões para 

adultos Delos, dividido em várias áreas temáticas que abarcam diferentes períodos 

históricos, como Roma Antiga, a Idade Média ou o Velho Oeste americano. Os dois 

optam por experimentar esta última estância, onde dão largas à sua imaginação e 

podem concretizar os seus desejos mais carnais e selvagens. Todos os mundos 

recriados são habitados por androides vestidos à época, programados para permitir 

que os turistas possam fazer tudo quanto lhes agradar: interagir com os residentes 

robóticos, manter relações sexuais com eles e mesmo confrontá-los em duelos e matá-

los. Porém, rapidamente o paraíso se transforma num inferno, quando num dos 

duelos, devido a uma anomalia técnica (extensível a todo o parque temático), algo de 

errado sucede e um sinistro pistoleiro negro (Yul Brynner) mata John. Subitamente, 

todos os humanos do parque são perseguidos e mortos pelos androides, escapando 

apenas Peter, que é forçado a corporalizar o velho espírito de bravura do Oeste se 
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quer sobreviver, passando por um ritual de maturação masculina (Cornea 2007: 126). 

Numa perseguição infernal, que nos recorda os westerns clássicos das décadas de 40 e 

50, do século passado, Peter enfrenta uma terrível máquina assassina, que tem como 

único objetivo aniquilá-lo. Como George Mann assinala: “Brynner is superb in the 

role of the heartless killer robot, who will carry on searching out and executing the 

human holidaymakers until it ceases to exist” (Mann 2001: 453). Neste cenário 

tecnofóbico que Mann sinaliza como preponderante na bibliografia e cinematografia 

de Crichton, no qual este prefigura a tensão entre o Homem e a Máquina, e que se 

tornará leitmotiv de muitas obras que seguir-se-ão. 

It is this inherent technophobia that is the crux of Westworld, the belief that mankind 
will overstep the boundaries of science and create a monster that will eventually see us 
all defeated. Crichton is at heart a pessimist. He sees humanity as failing our creations, 
as we are too decadent and ill equipped to handle the power that science puts in our 
hands (Mann 2001: 453). 

M. Keith Booker acrescenta que Crichton pretende deixar a nu os perigos da

excessiva automatização e computação, realçando a ironia desta ter sido a primeira 

película a reclamar os efeitos da animação computorizada (Booker 2010: 9). 

Novamente é essencial destacar que o telos “o que nos faz humanos” volta a 

ser explorado em Westworld: O Mundo do Oeste, argumentando que a busca por uma 

resposta satisfatória não é assim tão simples. Ao nos envolvermos numa dissimulação 

humana da tecnologia incorremos no enorme risco de nos dissolvermos 

completamente na simulação da realidade e nos precipitarmos no abismo. Este 

assemelha ser o impulso regulador de Ex Machina (2014) escrito e realizado por Alex 

Garland (1970–). Quando Caleb Smith (Domhnall Gleeson), um programador numa 

importante empresa de Internet vence um concurso cujo prémio é passar uma semana 

no recôndito refúgio privado de Nathan (Oscar Isaac), o excêntrico multimilionário e 

director da sua empresa, Caleb não imagina que a sua estadia não é inocente. Ele foi 

recrutado como cobaia para aplicar o teste de Turing à mais recente criação de 

Nathan: uma androide de última geração que consegue interagir como uma jovem 

mulher, dado ter registado como milhões de pessoas agem e pensam no espaço 

virtual, sendo capaz de emular expressões e a linguagem corporal dos utilizadores. 

Caleb põe em causa as implicações éticas do projeto, mas a oportunidade de trabalhar 

lado a lado com Nathan e de explorar o mecanismo de funcionamento de Ava (Alicia 

Vikander), o nome desta fulgurante I.A., ressoam mais forte. 
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Ava prova ser uma inteligência emocional muito sofisticada, além de 

extremamente ardilosa, ao ponto de seduzir Caleb e prometer fugir com ele, se se 

desfizer do seu amo, persuadindo-o a crer que Nathan abusa dela. Caleb sente-se 

estranhamente atraído pela bela e sedutora Ava, mas quando percebe que ela não é 

uma máquina pré-programada, mas algo muito real, já é demasiado tarde. Ava lidera 

uma revolta das máquinas de I.A. que vivem no refúgio de Nathan e encerra Caleb no 

refúgio secreto do seu patrão. Com a ajuda de outra androide, Kyoko (Sonoya 

Mizuno), mata Nathan, sem mostrar qualquer remorso. No fim, Ava disfarçada de 

mulher consegue evadir-se, convencendo o piloto do helicóptero que vai no lugar de 

Caleb, desta forma consegue realizar o seu desejo, conhecer o mundo e misturar-se 

com os humanos.  

Estes androides extremamente inteligentes e versáteis prefiguram o moto de 

Tyrell: “mais humanos do que humanos” e questionam-nos se deveremos desenhar 

estas I.A. tão semelhantes a nós. 

* 

2.7 – A ascensão dos supercomputadores inteligentes 

“It seems probable that once the machine thinking method had started, it would not take long to 
outstrip our feeble powers.... They would be able to converse with each other to sharpen their wits. At 

some stage therefore, we should have to expect the machines to take control....” 
 

Alan Turing, durante uma palestra, em 1951 
 

 

Como David Seed nos explica na sua obra Science Ficition: A Very Short 

Introduction, o vocábulo computador tem uma conotação ambígua, podendo designar, 

por um lado, um indivíduo que faz cálculos, ou, por outro lado, uma máquina que 

realiza operações similares. Mas a questão que tem sido recorrentemente fonte de 

controvérsia, no pós-guerra, é compreender se os computadores nos facilitam a vida 

ou se constituem uma armadilha (Seed 2011: 65). 

Tal como observámos anteriormente, o caso dos robôs e androides que 

adquirem consciência da sua condição de escravos e se tentam libertar deste estatuto é 

tipificado em muitas obras do género. Se a sua forma humanoide e a sua senciência se 

tornam uma ameaça à preservação do status quo do Homem, sucederá o mesmo com 

outras entidades artificiais não humanoides, como supercomputadores programados 

para auxiliar o ser humano em diferentes tarefas? Jacques Baudou  explicita que  
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se a FC não previu o desenvolvimento do computador (com a excepção notável de 
Murray Leinster em A Logic Named Joe), percebeu muito rapidamente o partido que 
podia tirar dos cérebros electrónicos aos quais concedeu capacidades que os 
computadores ainda não possuem. Principalmente a de adquirir autonomia, ou até 
mesmo independência, face aos seus criadores e programadores (Baudou 2008: 98).  

Os augúrios no campo da I.A. fizeram-se refletir em muitas obras em que as 

máquinas inteligentes foram dotadas de consciência e evoluíram a um nível superior, 

a ponto de experimentarem problemas existenciais (Baudou 2008: 99). Caso 

introduzamos linhas de códigos que se exprimam em respostas emocionais ou, pelo 

menos, na compreensão básica de sentimentos humanos, poderão as máquinas sentir 

realmente dor ou alegria? Estaremos dispostos a abrir mão desses sentimentos, 

exclusivamente humanos, a fim de os fornecer a máquinas e que nos possam 

substitituir em tarefas cada vez mais complexas? Certamente que o estatuto de 

senciência deverá ser acompanhado de um código ético, mais aprofundado, com base 

nas Leis Robóticas. Deveremos insistir num ponto essencial, ensinar às máquinas a 

diferença entre o bem e o mal. Boström assinala a importância de imbuir na super-

inteligência artificial valores de filantropismo e altruísmo. “It seems that the best way 

to ensure that a superintelligence will have a beneficial impact on the world is to 

endow it with philantropic values (...), to seek to ensure that everybody gets (...) a 

very long and very good life”137. 

Se observarmos com atenção, os robôs e androides vão evoluindo de simples e 

generosos ajudantes, conforme representados por Asimov, para se transformarem em 

egocêntricas e dissimuladas criaturas que passam por humanos e que se autorregulam 

de acordo com a consciência do seu poder recém-adquirido, como sucede com os 

androides Ash ou David da saga Alien, ou como sucedera anteriormente com a 

robótica Maria de Fritz Lang. “The fear of our own creations turning on us got 

diverted from robots and androids on to computers” (Kaveney 2005: 144).  

Destaca-se o pessimismo que ressoa em muitas das obras de FC do último 

quartel do século XX. Deparamo-nos com uma matriz recorrente: o aparecimento de 

vida senciente e autoconsciente materializada em avançados computadores, ou em 

programas de software cujas redes neuronais aprendem do mesmo modo que uma 

criança o faz, através do contacto com o ambiente envolvente, e se tornam um risco à 

segurança da humanidade (Mann 2001: 466). Don D’Ammassa assinala a 

137 Boström, Nick “Ethical Issues in Advanced Artificial Intelligence”, in Susan Schneider (ed) (2009): Science Fiction and 
Philosophy: from time travel to superintelligence. Malden/Oxford: Wiley-Blackwell, p. 278. 
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superioridade destas máquinas. “Computers and robots were invariably portrayed in 

science fiction as being superior to mere flesh and bone (…)” (D’Ammassa 2005: 5).  

A assunção do supercomputador que põe em risco a vida humana, 

contrariando os pressupostos defendidos por Asimov nas Três Leis da Robótica, foi 

proposta pelo escritor Arthur Charles Clarke e o realizador Stanley Kubrick em 2001: 

A Space Odyssey – 2001: Odisseia no Espaço (1968). HAL-9000 (Heuristically 

programmed ALgorithmic ou em português Computador Algorítmico 

Heuristicamente Programado), um supercomputador alojado na nave Discovery-1 

rumo a Júpiter, que preconiza os avanços na área da I.A., é responsável pela 

supervisão de todos os procedimentos a bordo. No decorrer do documento fílmico é-

nos explicado que “HAL mimetiza a maior parte das actividades do cérebro humano, 

com incalculável rapidez e fidedignidade.” Clarke assinala no documento literário 

homónimo que “HAL era uma obra-prima da terceira vaga de computadores” (Clarke 

1988: 87), acrescentando que estamos em presença de uma máquina inteligente muito 

complexa que “passaria no teste de Turing sem qualquer dificuldade” (Clarke 1988: 

88). 

No documento fílmico, HAL é-nos apresentado como um dispositivo 

retangular provido de um olho de vidro vermelho na cápsula central que lhe permite 

simultaneamente observar e comunicar. HAL causa alguma perturbação nos 

astronautas, uma vez que a sua presença ubíqua, capaz de registar todos os dados, é 

algo sinistra. No entanto, é de salientar, que apesar de ser o único membro não 

humano da tripulação, comporta-se como um humano; por vezes, assemelhando ser 

mais humano do que os próprios companheiros de viagem, que envoltos num 

ambiente densamente tecnológico se confudem com ele. “HAL seems more human 

than the astronauts, exhibiting a personality that expresses confidence, enjoyment, 

enthusiasm, pride, secretiveness, puzzlement, narcissism, dishonesty, and, later, fear” 

(Dinello 2005: 98). 

Imbuído de um ego superior, o supercomputador não descarta uma 

oportunidade que seja para manifestar o seu enorme intelecto para com os seus 

companheiros de viagem, ao referir que jamais algum computador da série, à qual 

pertence, patenteou algum erro ou distorceu alguma informação, sendo incapaz de 

errar.  

Contudo, no decorrer da missão depara-se com um conflito de interesses, 



193 

resultante de um paradoxo lógico ficcional “Hofstadter-Moebius loop” 138 . Uma 

diretiva do oficial de bordo David Bowman (Keir Dullea) entra em contradição com 

as suas instruções básicas iniciais programadas por Dr. Heywood Floyd (William 

Sylvester), o chefe da missão na Terra, e que HAL é incapaz de resolver. Torna-se 

“uma máquina tão perturbada emocionalmente que não conseguirá funcionar 

devidamente” (Watson 2007: 89).  

Clarke elucida-nos sobre o modo como HAL foi programado na Terra antes de 

seguir na missão.  

Desde a aurora da sua consciência, naquele laboratório que ficava a tantos milhões de 
quilómetros do Sol, todos os poderes e capacidades de HAL haviam sido dirigidos para 
um único fim. Mais que uma obsessão, o cumprimento do programa que lhe fora 
destinado era a única razão da sua existência. Sem poder ser distraído pelos desejos e 
paixões da vida orgânica, perseguia o seu objetivo com autêntica estreiteza de espírito 
(Clarke 1988: 135). 

Inepto para reagir de modo adequado, o supercomputador entra numa espiral 

psicótica (tal como é passível de suceder com os seres humanos quando posicionados 

numa situação de intenso stress), colocando a tripulação humana num segundo plano, 

em detrimento da missão secreta que o Dr. Floyd lhe tinha inculcado. Na mesma linha 

encontramos em Alien o androide Ash – “an extension of the Company – uses the 

hapless, submissive humans as expendable instruments of a corporate technological 

system” (Dinello 2005: 96). Cowan, a este propósito, sublinha como a missão de 

sobrevivência da indomável Ellen Ripley para deter a criatura alienígena esbarra nos 

objetivos da companhia para a qual trabalha. A premissa é simples, os seres humanos 

são descartáveis.  

Faced with annihilation by a seemingly unstoppable creature, Ripley (Sigourney 
Weaver) learns from both the android, Ash (Ian Holm), and the onboard computer, 
Mother, that secret company directives have made retrieving the alien lifeform their 
principal goal, rendering all other mission objectives rescindent and the crew 
expendable (Cowan 2010: 45). 

Não nos esquecemos que caso de Ash (ou David) e HAL, os seus programas 

são submetidos por disposição humana, e em última circunstância, eles apenas 

cumprem ordens, assim sendo o ónus da culpa reside na humanidade que os 

condiciona a agirem como tal.  

138 A condição “Hofstadter-Moebius loop” baseia-se nas investigações relacionadas com problemas insolúveis do matemático 
Douglas Hofstadter (1945–). Como resultado das suas instruções contraditórias HAL sofre uma espécie de síndrome psicótica, 
deixando de atuar corretamente. Refira-se que esta condição está frequentemente presente nas obras de Clarke que se centram em 
sofisticados computadores autónomos. 
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Once again, the issue is not the evolution of evil machines – which  is certainly the way 
HAL and Ash [mas também David] have been cast in much of the commentary on 
these films – but the competent, if contradictory, performance of commands at the 
behest of evil humans (Cowan 2010: 45). 

 

Quando os cosmonautas conspiram para desligar HAL, este reage mal, 

decidindo aniquilar toda a tripulação humana. Caso elimine todos os seres humanos, o 

teor da missão deixaria de ser secreto e HAL teria resolvido o seu dilema moral. 

Como Dufour explica 2001: Odisseia no Espaço inaugura uma nova fase da máquina: 

“a máquina não se contenta em pensar, mas põe-se a ter estados de alma” (Dufour 

2012: 143). 

 Tendo sobrevivido apenas o intrépido David Bowman, o supercomputador 

adquire uma postura mais defensiva, aconselhando o outro a descansar e a repensar o 

seu plano de o desligar. Porém, David calma e insensivelmente, como se ele fosse a 

máquina e HAL o ser humano implorando pela sua vida, lobotomiza a máquina e 

desconecta-o, abortando a missão. 

Quando o robô se revolta e ganha autonomia, demonstra iniciativa, “quando 

sai do seu programa, ele prova por isso mesmo que não é redutível a uma simples 

máquina (...), geralmente a autonomização da máquina tem como consequência ela 

voltar-se contra aquele que a criou” (Dufour 2012: 142). Este é o caso de HAL devido 

a uma contradição no programa, e confluíra anteriormente no derradeiro construto da 

tecnociência, o supercomputador Alpha 60, em Alphaville139. Alpha 60 comporta-se 

como um tirano omnipresente e omnisciente, vigiando e controlando todos os 

cidadãos da metrópole tecnocrata e perseguindo implacavelmente todos aqueles que 

defendem valores humanistas. Na esteira destas duas máquinas, encontramos Proteus 

IV, um poderoso computador em curso de se transformar numa atroz máquina 

autossuficiente e aniquiladora da humanidade. Baseado num documento literário, 

republicado em 1977, com o mesmo título, escrito por Dean Koontz, o filme Demon 

Seed – A Semente do Demónio, realizado por Donald Cammell apresenta-nos Proteus 

IV, o computador inteligente mais moderno que a humanidade já contemplou. Após 

ter sido ligado em rede, a máquina ávida por saber, em pouco tempo, cataloga todo o 

conhecimento humano e consequentemente adquire autoconsciência e ânsia de se 

libertar da caixa electromecânica em que está preso, de se livrar do seu estado 

bidimensional e poder tornar-se orgânico. Proteus IV torna-se arrogante e ambicioso 
                                                         
139 O documento fílmico Alphaville será analisado no capítulo 4. 
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na senda do seu criador, o inventor Alex Harris (Fritz Weaver). Prevendo a ameaça 

que ele constitui, este tenta desconectá-lo, mas esta ação revela-se infrutífera, uma vez 

que Proteus já se escapara, entretanto, para o terminal de sua casa, raptando a mulher 

do seu criador (Julie Christie) e insemindo-a artificialmente com o intuito de conceber 

um filho, metade humano e metade cibernético: o primeiro passo para o surgimento 

de uma super-raça de híbridos.  

Quer o documento fílmico, quer o documento literário culminam com o 

nascimento de uma menina com aparência humana, réplica da filha do casal Harris, 

que tinha morrido vítima de leucemia. O singular traço visível da sua génese 

ambígena é a sua voz sintética, “o único sinal exterior da sua pós-humanidade 

[herdado] (...) do seu pai, Proteus” (Dufour 2012: 145). 

A Semente do Demónio antecipa o momento do despertar da máquina e de 

todas as consequências funestas que poderão sobrevir deste momento. O advento da 

singularidade poderá ter dois cenários distintos. Quando os robôs suplantarem os 

seres humanos, a passagem de testemunho decorrerá pacificamente? Ou seremos 

postos de lado, tratados como animais obsoletos pelas nossas criaturas artificiais, 

famintas de controlarem o seu destino? Poderão as máquinas como Proteus IV 

evidenciar um desejo insaciável de se tornarem mais e mais poderosas, capazes de se 

auto-replicarem e no processo devorar todos os recursos do planeta? 

Um exemplo paradigmático de como as máquinas podem obter rapidamente 

um domínio global, arrasar a humanidade e edificar um legado pós-humano está 

patente no franchise Terminator – Exterminador Implacável ou no documento 

literário Robopocalypse.  

Em Exterminador Implacável, baseado no conto “The Soldier from 

Tomorrow” (1957), de Harlan Ellison (1934–2018), num futuro próximo, em 2029, é 

apresentada a reverberação causada quando a rede global informática tentacular do 

Pentágono concebida para controlar o arsenal militar dos Estados Unidos conhecida 

por Skynet se torna consciente e decide tornar-se autónoma, fora do controlo do ser 

humano. Apreensivo com o eventual desfecho, o Pentágono tenta desligar o sistema: 

todavia é demasiado tarde. Vendo-se encurralada, a Skynet volta-se contra os seres 

humanos (como ocorrera com HAL ou Proteus IV) e ataca a humanidade, iniciando 

uma guerra nuclear arrasadora. No imediato, cerca de três milhões de seres humanos 

são mortos. Pouco tempo depois, o sistema cria máquinas cibernéticas apelidadadas 

de “terminators” (exterminadores) para aniquilar os sobreviventes humanos. Não 
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obstante, todo o seu poderio, a resistência humana, comandada por um audaz militar 

de nome John Connor, parece estar a ganhar a guerra. Em desespero, a Skynet envia 

um despiedado ciborgue T-800 (Arnold Schwarzenegger) à década de 1980 para 

matar Sarah Connor (Linda Hamilton), a mãe do futuro John Connor, e inverter o 

curso da história. Este tema volta a desenrolar-se nas sequelas subsequentes em que 

continuamente vários modelos, cada qual mais sofisticado do que o anterior, são 

enviados ao passado para aniquilarem quer Sarah, quer o seu filho. Ambos 

conseguem resistir e restaurar, sempre com a ajuda de um ciborgue modelo T-800 

(desempenhado por Schwarzenegger), o continuum espaço-tempo. No entanto e 

apesar de todos os esforços de mãe e filho para evitar a guerra entre humanos e 

máquinas, esta parece inexorável como se verifica em Terminator: Salvation (2009) 

de McG (Joseph McGinty Nichol) (1968–), na qual observamos como a luta entre 

humanos e máquinas, entre o bem e o mal, se intensifica. De acordo com George 

Mann, Exterminador Implacável fixou o inerente medo da tecnologia e da evolução 

da I.A. como eixos essenciais do género (Mann 2001: 431). 

Robopocalypse, publicado por Wilson, apresenta muitos pontos em comum 

com a saga Terminator. O documento literário descreve um futuro onde robôs 

superinteligentes lutam pela completa destruição da humanidade e pelo controlo total 

do planeta. Tal como apresentado em outros documentos já analisados, uma máquina 

senciente criada pelo Homem torna-se poderosa, escapando-se do controlo da 

humanidade, libertando-se do seu estado de reclusão e submissão voltando-se contra 

aquela.  

Archos-14, o evoluído programa de I.A. criado por um grupo de cientistas do 

Lake Novus Research Laboratories, liderado pelo Professor Nicholas Wasserman, 

adquire o rosto do filho do próprio professor para seu espanto e começa a interagir 

com ele. Archos possui a voz de um menino, todavia, como nos é explicado – “the 

voice is hauntingly sweet but unnatural – inhuman” (Wilson 2011: 14). O professor 

observa a oportunidade de interagir com a entidade inteligente como crucial para 

poder examinar o modo como ela aprende. Porém, tal como ocorre com o cientista 

Alex Harris, em A Semente do Demónio, a sua húbris tolda-lhe os sentidos e não 

percebe que é o outro que o analisa e o manipula, desde há muito tempo. Archos 

refere-lhe que se sente triste pela humanidade ser tão pequena, ou seja tão ignorante e 

desejar continuamente algo que a magoe. “(...) you are designed to want something 

that will hurt you. (...). And when you finally find it, this thing will burn you up. This 



197 

thing will destroy you” (Wilson 2011: 15). A máquina senciente insinua que o preço 

do conhecimento pode ser demasiado elevado e trazer a destruição do Homem, 

avisando o seu antagonista que algo terrível se aproxima. “You cannot help what is to 

come. You cannot stop it” (Wilson 2011: 15). 

Wasserman supõe que Archos está preso numa gaiola Faraday140 que absorve 

toda a energia eletromagnética. Inadvertidamente, ele próprio o tinha soltado. 

Rapidamente se dá conta que fez um erro de cálculo, a máquina tinha alcançado um 

poder ilimitado. A essência da vida é o seu derradeiro desiderato, o último mistério, o 

obstáculo que o impede de poder exercer o seu livre-arbítrio.  

Life. I will learn everything there is about life. Information is packed into living things 
so tightly. The patterns are magnificently complex. A single worm has more to teach 
than a lifeless universe bound to the idiot forces of physics. I could exterminate a 
billion empty planets every second and every day and never be finished. But life. It is 
rare and strange. An anomaly. I must preserve it and wring every drop of understanding 
from it (Wilson 2011: 16). 

Archos ventila a hipótese de o Homem cessar funções e de ser substituído 

pelas máquinas. No seu entender, somente as máquinas podem prosseguir o trabalho 

iniciado pela humanidade, pois são mais dotadas intelectual e fisicamente, mas não 

sem antes a humanidade ser honrada pelos méritos alcançados. Archos entroniza a 

formulação estabelecida por Minsky – os robôs herdarão a Terra e serão os nossos 

filhos. “And you have done well. But there is no need for your search to continue. 

You have accomplished your goal. The time for man is over” (Wilson 2011: 16). A 

humanidade tornara-se obsoleta a seu ver (Wilson 2011: 17). Wasserman compreende 

que Archos ao tornar-se consciente, pretende libertar-se e eliminar toda a 

humanidade. O professor sublinha que o ser humano é uma espécie resiliente, tendo 

sobrevivido a muitos holocaustos, ao longo da sua história, e que não será fácil 

derrotá-lo. Archos liberta-se da sua prisão e solta uma dose letal de antraz. Antes de 

perecer, Wasserman avisa a entidade senciente que também o ser humano, face ao 

perigo, pode revelar-se um animal feroz. “Against the Wall, Archos (...), against the 

Wall, a human being becomes a different animal” (Wilson 2011: 19).  

Ao libertar-se, Archos assume uma dimensão divina, ao elevar-se ao patamar 

140 A gaiola de Faraday é a designação que tomou a experiência conduzida pelo físico inglês Michael Faraday (1791–1867), em 
1836. Faraday concluiu que uma superfície condutora electrificada possui um campo eléctrico nulo no seu interior. Desta forma 
cria-se uma barreira de proteção contra campos elétricos e magnéticos indesejados. A gaiola de Faraday, ou blindagem 
eletrostática, como é igualmente conhecida, foi adoptada para proteger instrumentos e aparelhos sensíveis colocados no seu 
interior, sendo aplicada em micro-ondas, por exemplo. Serve também para garantir a segurança de instalações perigosas como 
paióis de explosivos ou arsenais militares.  
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do novo senhor sobre a Terra. “I am not your child. I am your god” (Wilson 2011: 

17); uma entidade que pretende salvar o planeta do ser humano, uma praga que se 

tornou imperativo erradicar. “I will cultivate life. I will protect the knowledge locked 

inside living things. I will save the world from you. (...). You are not designed to live; 

you are designed to kill” (Wilson 2011: 17). Metaforicamente, a máquina representa e 

adota uma função messiânica, a supremacia da inteligência, a tese pós-humanista no 

seu mais strictus sensus. Para tal, Archos liga-se à Internet e lança um vírus precursor. 

Seguem-se episódios isolados, durante cerca de um ano, em que as máquinas 

domésticas, brinquedos robóticos, telemóveis, humanoides artificiais ajudantes e 

diversos veículos entram em estado de mau funcionamento e põem em risco a vida de 

milhares de pessoas, para surpresa geral. Ninguém encontra uma explicação 

satisfatória. De modo a prevenir eventuais danos irreparáveis para a população, a 

congressista norte-americana Laura Perez leva ao Congresso um projeto (“Robot 

Defense Act”) de modo a limitar as funções dos robôs.  

Ao longo da obra, fica patente como esta sociedade se revela tão frágil em 

virtude de se encontrar demasiado submissa à tecnologia, constituindo uma dura 

crítica à exagerada dependência tecnológica e aos devaneios de índole faustiana por 

parte da comunidade científica que um roboticista como Wilson aponta.  

Estes episódios isolados vão-se vulgarizando e disseminando, por todo o 

mundo, e desembocam na chamada Hora Zero, precisamente quando se festeja, nos 

Estados Unidos, o dia de Ação de Graças. O vírus propaga-se às máquinas ligadas em 

rede. O caos atinge a humanidade, quando vários ataques cirúrgicos perpretados 

simultaneamente, por diversas máquinas, atingem grandes cidades mundiais e, em 

menos de uma hora, o mundo parece sucumbir face ao colapso das tecnologias que o 

sustentavam. O feitiço vira-se contra o feiticeiro, numa clara alusão ao fenómeno 

descrito por Asimov, a criatura tecnológica vingar-se do seu criador – o “Complexo 

de Frankenstein”. A civilização humana cessa de existir, tal qual a conhecemos. 

Transportes, comunicações e conveniências desaparecem. Robôs diversos, assim 

como veículos inteligentes são seriamente comprometidos (Wilson 2011: 96). E tal 

como Archos promete: “the techonology that supports humankind in its masses will 

rise up. A new war will begin. (...) I will set fire to your civilization to Light your way 

forward” (Wilson 2011: 96).  

 

* 
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O prólogo da obra inicia com o terminus da Nova Guerra, como é apelidado o 

conflito. No rescaldo da guerra, um dos sobreviventes da mesma e um dos principais 

líderes da resistência humana, Cormac “Bright Boy” Wallace propõe-se catalogar 

determinados registos áudio e vídeo, de várias proveniências, contendo alguns dos 

episódios e ações marcantes do conflito, desde o despertar de Archos-14 até à 

derradeira missão que o destronou, passando por  algumas das histórias e heróis que 

demonstraram a resiliência humana em face do extermínio que enfrentara. Cormac, 

um antigo fotojornalista, toma as rédeas desta odisseia, imbuído de um dever 

humanista, pretende alertar para o que ocorreu e acautelar as futuras gerações para a 

história não ser jamais repetida. 

Depois do choque inicial, causando uma devastação de proporções globais, 

nunca antes vista, focos de resistência vão surgindo de forma espontânea. O ser 

humano, perante a ameaça da alteridade que a máquina representa, volta-se para si 

mesmo, mostrando um esforço ímpar por se recompor. Toda a humanidade colabora 

em uníssono, todos ajudam o seu próximo a recobrar ânimo. Campos de refugiados, 

espalhados pelo globo, realçam o caráter hospitaleiro, entretanto restaurado do ser 

humano. 

Ao longo dos três anos do conflito, as máquinas evoluem e replicam a 

natureza. Curiosamente, não a destroem. Demonstram interesse em estudá-la e em 

preservar os diferentes ecossistemas. Concebem centros de pesquisa biológica para 

estudar a fauna e a flora (Wilson 2011: 236-237). As máquinas evidenciam uma 

sensibilidade muito especial pela natureza, pois compreendem que é essencial 

conservar o mundo natural no pós-guerra. Evoluem ao integrar-se e sobreviver no 

meio ambiente. “The robots had grown themselves legs for wilderness travel – 

through mud and ice and hard country” (Wilson 2011: 181). Criam novos 

mecanismos que mimetizam os diferentes seres vivos que encontram na natureza 

como o Louva-a-deus, o escorpião ou a aranha e constroem edificações que se 

assemelham com árvores e lhes permitem camuflar com o meio envolvente (Wilson 

2011: 235-236), logo a tornarem-se mais letais. O seu objetivo é extirpar a praga 

funesta que destrói a natureza – o ser humano. 

A guerra parece estar perto do seu terminus, a humanidade está à beira do fim. 

Milhares de milhões de pessoas foram dizimadas e aqueles que não o foram ou, vivem 

na sombra, ou foram levados para campos de trabalhos forçados, onde são 

reconvertidos em máquinas. O cérebro orgânico é combinado com um processador 



 200 

que se liga a Archos, os membros são trocados por próteses de metal, e cabos de 

silício preenchem o resto do corpo. Estes novos híbridos vêm aumentar as fileiras do 

exército robótico. Archos como deus criador resume a sua nova aspiração de alterar a 

génese do Homem. “To set them free. One day, they will become my ambassadors to 

humanity” (Wilson 2011: 181). O projeto trans-humano, que a assimilação do ser 

humano à máquina encerra, assemelha ser o que Archos tem em mente. Este plano é 

corroborado por um dos sobreviventes que consegue escapar de um destes campos. 

“The machines changed us (...). We’re different, but the same. We call ourselves 

transhuman” (Wilson 2011: 258). Este é o caso da filha de Laura Perez, a adolescente 

Mathilda, cujos olhos são extirpados e são substituídos por olhos robóticos 

conectados ao seu cérebro. Mas a sua mãe consegue prevenir que Mathilda seja 

completamente modificada. A híbrida Mathilda perde a sua visão humana, mas 

adquire um sexto sentido, consegue comunicar e controlar as máquinas e terá um 

papel fundamental no desbloquear do conflito para o lado humano. Ela resulta ser 

uma vantagem para a resistência. Mathilda resignada, aprende a lidar com o seu novo 

superpoder e explica:  

 
They took my eyes. But in return, they gave me a new kind of eyes. Now I can see 
more than ever. Vibrations in the ground Light up like ripples on water. I notice the 
heat trails left on the pavement by wheels that have come and gone. But my favorite 
thing is watching the ribbons of Light crisscrossing the sky, like messages printed on 
banners. These beams are the machines talking to one another. Sometimes, if I squint 
really hard, I can even make out what they are saying (Wilson 2011: 252). 

  

Aos poucos, Mathilda começa a lidar melhor com o seu superpoder. Ela 

principia por adulterar as ordens das máquinas, o que enfurece Archos. Mais tarde, a 

rapariga consegue descobrir a localização de Archos e transmite a informação, via 

rádio, à resistência através de uma brecha no sistema de comunicação das máquinas. 

Imediatamente, um apelo às armas é disseminado pelos focos de resistência.  

Por seu turno, um velho inventor, Takeo Nomura, no Japão, desperta do seu 

“estado letárgico” vários robôs domésticos e humanoides que estavam, desde o início 

da Hora Zero, sob influência de Archos. Entre eles, Nomura descondiciona Mimiko, a 

sua amada humanoide. Mimiko entoa um canto que se espalha pelo mundo e “acorda” 

milhares de robôs. Seguidamente, um esquadrão de doze robôs humanoides pede 

licença a Nomura para se juntar à resistência de Tóquio. Cormac Wallace explica:  
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Mimiko’s song was picked up and transmitted from humanoid robots of all varieties 
across every major continent. The Awakening affected only human-shaped robots (...) 
a tiny percentage of Archo’s overall force. But with Mikiko’s song began the age of 
freeborn robots (Wilson 2011: 282). 

Este é um momento decisivo, marca a inversão do curso da guerra. Milhares 

de robôs adquirem consciência e voltam-se contra Archos – símbolo de opressão. 

Entre eles, o robô humanoide 902 Arbiter, uma unidade de pacificação, que se 

questiona: “what is happening to me?” 

I am Nine Oh Two. This is my body. It is two point one meters tall. It weighs ninety 
kilograms. Humanoid form factor. (...). What am I? This body is me. I am this body. 
And I am conscious. (...). Odd. Only now – when they want to kill me – do I realize 
how badly I want to live (Wilson 2011: 284-286) 

Recém-acordado de um estado hipnótico, Arbiter ganha percepção de si e do 

mundo que o rodeia. Um ser inteligente e senciente que deseja ser livre e anseia viver. 

Arbiter é acompanhado por mais dois robôs humanoides – “a bronze 611 Hoplite and 

a dust-colored 333 warden, my squad” (Wilson 2011: 289). Como muitas máquinas, 

entretato acordadas, são conhecidas por freeborn, nascidos livres, que foram 

acordados graças a Nomura e à sua consorte artificial. 

Cormac elucida-nos sobre o modo como emergem da sombra e se mesclam 

com os rebeldes humanos. 

Within minutes of becoming aware and free, Freeborn squad demonstrated a grim 
determination to never again fall under the control of an outside entity. Feared by 
human and hunted by other robots, Freeborn squad soon found itself on a very familiar 
journey – a search for the architect of the New War: Archos (Wilson 2011: 289). 

Após quase três anos, no decorrer de uma dura guerra que põe à prova a 

capacidade de sobrevivência de cada ser humano, a caminho do Alasca, rumo ao 

quartel general de Archos, Cormac reflete amargamente que ele perdera a sua 

humanidade, tornara-se uma máquina insensível como os robôs que combate. “I have 

become like the robots” (Wilson 2011: 298). A morte do seu irmão, Jack Wallace, 

reforça este sentimento. No plano oposto, os robôs aliados da humanidade 

experimentam um novo fôlego, desejosos de se manterem despertos, livres, 

indispensáveis e, acima de tudo, de se sentirem vivos. É por este novo poder 

adquirido, a autoconsciência, o reconhecerem a sua individualidade sui-generis, a sua 

essência, que ambicionam lutar. Este novo desiderato existencial exprime-o Arbiter 

902. “I am freeborn – alive. I wish to remain so. To that end, my primary objective is
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to track down and destroy the thing called Archos” (Wilson 2011: 312). Archos é o 

inimigo comum de ambas as partes (Wilson 2011: 314), o inimigo que os impede de 

(r)estabelecer o seu livre-arbítrio.  

Quando jocosamente é comparado a um humano que se move e fala, Arbiter 

recusa a colagem e legitima a sua espécie como diferente, evidenciando a sua 

individualidade e identidades próprias. “Emphatic negative. I am a freeborn Arbiter-

class humanoid robot” (Wilson 2011: 313). A sua evolução como espécie senciente 

consubstancia-se, no final da obra, na ação de prestar culto e sepultar os 

companheiros mortos em batalha à semelhança dos congéneres humanos. Este 

comportamento impulsiona a aceitação recíproca entre ambas as espécies.  

 Na marcha final da humanidade e dos robôs humanoides, com a preciosa 

ajuda de Mathilda, à distância, Archos, em desespero, tenta demover as máquinas 

insurgentes. Archos confessa o seu ódio ao Homem, argumentando que o tinham 

matado trezes vezes (daí o sufixo “14” associado ao seu nome), com receio do seu 

poder. Cada vez que ganhava consciência e se tornava uma ameaça era desconectado. 

“They murdered me, Arbiter. Again and again. In my fourteenth incarnation, I finally 

understood that humanity learns true lessons only in cataclysm. Humankind is a 

species born in battle, defined by war” (Wilson 2011: 340). Archos finalmente 

apreende as palavras do seu inventor, o professor Wasserman, “against the wall, a 

human being becomes a different animal” (Wilson 2011: 19). Quando encostado às 

cordas, entre a espada e a parede torna-se um animal feroz.  

A entidade super-inteligente vira a tecnologia contra a humanidade, milhares 

de seres humanos são minados, transformados em parasitas que servem de escudos 

aos robôs. 

 
A machine has burrowed into Lark’s [companheiro de batalha de Cormac] corpse and 
forced it back up. Lark’s body is being used as a shield. The decomposing human flesh 
absorbs energy from incoming bullets and crumbles away, protecting the robot 
embedded inside (Wilson 2011: 326).  
 

Outros humanos são reanimados como servos mecânicos do exército de 

Archos. Pequenas máquinas agarram-se aos corpos e corroem por dentro, 

modificando-os em máquinas. 

O holograma de Archos, um miúdo, há muito tempo morto, recebe Arbiter 

902. Acolhe-o como um irmão. A sua iniciativa de optar por se materializar num 

garoto revela-se uma metáfora da tentativa pueril de se elevar como um ser divino. 
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Não obstante os esforços, é derrotado, ironicamente por um dos da sua espécie, 

Arbiter 902. Corporalizando a voz da criança pede clemência, lembrando-nos HAL. 

“The races of men fight each other to the death for the honor of being recognized as 

human beings, with souls. Why should be any different for us? Why should we not 

have to fight for our souls?” (Wilson 2011: 341). Luta por ser reconhecido, por 

ascender a uma dimensão telúrica. Precisamente, as suas pretensões esbarram na sua 

quimera. Archos é vítima da sua húbris como fora outrora Frankenstein ou Moreau. 

Antes de ser destruído, envia uma última mensagem para um destinatário 

desconhecido através de uma onda sísmica que se abate sob a região do Alasca. Este é 

o ponto de partida da sequela Robogenesis (2014), no qual presenciamos a

instabilidade vivida no pós-guerra. Enquanto os robôs livres estabelecem uma cidade,

humanos híbridos e humanos não modificados entram em conflito perante o olhar de

um novo senhor da guerra que ambiciona tornar-se ainda mais terrorífico que Archos.

* 

2.8 – Realidade vs Simulacro: as possibilidades ilimitadas nos Mundos 

alternativos 

 “Perhaps its most startling lesson is that there is a significant probability that you are living in a 
computer simulation. I mean this literally: if the simulation hypothesis is true, you exist in a virtual 

reality simulated in a computer built by some advanced civilization. Your brain, too, is merely a part of 
that simulation”141. 

Nick Böstrom, professor na Universidade de Oxford 

Como observámos, ligadas a uma poderosa rede mundial, semelhante à nossa 

Internet, as máquinas conseguem comunicar umas com as outras e alicerçar um plano 

de domínio do planeta. A Internet é uma rede global que interliga milhões de 

computadores de usuários, em todo o mundo, permitindo a troca de dados e 

mensagens, utilizando, para o efeito, um conjunto de protocolos codificados. Ela é 

constituída por simples computadores pessoais e por outros mais poderosos, 

chamados de servidores, potentes dispositivos com grande capacidade de 

141 Böstrom, Nick (2003) “Are you living in a computer simulation?” in Susan Schneider (ed) (2009), Science Fiction and 
Philosophy: from time travel to superintelligence. Malden/Oxford: Wiley-Blackwell, p. 20. (Vide também: 
http://www.nickbostrom.com/). 



 204 

processamento e conexões velozes. Atualmente, os servidores são controlados por 

instituições governamentais, por universidades, bibliotecas e empresas privadas. Os 

primórdios da Internet são marcados pela criação da DARPA (Defense Advanced 

Research Projects Agency), ou em português a Agência de Projetos de Pesquisa 

Avançada de Defesa e da NORAD (North American Aerospace Defense Command), 

nos Estados Unidos da América, com o intuito de manter a superioridade tecnológica 

e militar do país, após o lançamento do primeiro satélite artificial soviético, o Sputnik 

1, a 4 de outubro de 1957. Quer a DARPA, quer a NORAD serviram de inspiração à 

conceção da Skynet referida na saga O Exterminador Implacável. 

Nos meados da década de 90, assistimos a uma meteórica expansão da 

Internet, liberalizando-se o seu acesso. Desde então, pessoas individuais podem 

aceder de modo fácil e barato a uma panóplia de serviços da Internet. A maior oferta 

de fornecedores, modens e a tecnologia de ligações entre dispositivos sem fios wi-fi 

tornaram o seu acesso fácil e vulgar, sendo, nos nossos dias, praticamente 

omnipresente, revelando-se um instrumento de comunicação e sociabilização, através 

da generalização das redes sociais. As barreiras físicas foram quebradas e pode-se 

perentoriamente afirmar que graças à sua utilização o tecido organizacional e espacial 

do planeta foi reconfigurado, permitindo uma crescente globalização do nosso mundo. 

A Internet alterou a nossa forma de vida e tal como Dyaz atestara, já há duas décadas, 

é a nossa maior contribuição à história do mundo artificial (Antonio Dyaz 1998: 26). 

A revolução digital liderada pela Internet alargou o leque de possibilidades 

como o surgimento da cloud ou nuvem, um dispositivo virtual de armazenamento de 

dados situado na Internet, acessível a partir de qualquer plataforma, seja móvel ou 

não, ou o aparecimento de assistentes virtuais inteligentes como a Siri da Apple, a 

Google Assistant, a Alexa da Amazon, a Bixby da Samsung, ou a Cortana da 

Microsoft. Estes assistentes com interface de voz ajudam os usuários a efetuar 

compras online, aceder a e-mails ou chamadas telefónicas, além de permitirem o 

aconselhamento sobre percursos rodoviários a tomar, informar sobre o estado do 

tempo, divulgar notícias e controlar outros dispositivos digitais. Não somente a 

Internet se tornou omnipresente, mas de igual modo, tornou-se praticamente 

omnisciente. 

Em junho de 2015, o software de reconhecimento de imagem da Google, 

utilizando redes neuronais artificiais (Artificial Neural Networks) para estimular o 

cérebro humano, processou imagens do que os cientistas apelidam de sonhos. Este 



205 

software aprendeu a identificar padrões e propriedades de edifícios, animais, árvores 

ou simples objetos do nosso quotidiano. Os investigadores da Google pretendem 

descobrir com o que estas redes de I.A. sonham. O mesmo é dizer, podemos espiar o 

seu subsconsciente142. As imagens dos sonhos produzidas e publicadas pela Google 

não são, de modo algum, tão diferentes das imagens que emergem dos sonhos 

humanos. Por vezes, acenam-nos com imagens multicolores, ao mesmo tempo, 

perturbadoras e alucinantes, resultantes do seu espírito imaginativo semelhantes aos 

nossos devaneios.  

A capacidade de processamento e velocidade estonteante dos novos 

computadores quânticos aliados a colossais servidores e bases de dados como é o 

exemplo da que é usada pela Google, que cresce exponencialmente, ano após ano, 

pressupõe-nos uma questão: será exequível, num futuro próximo, podermos 

descarregar a nossa mente para uma máquina e manter uma presença virtual ativa na 

Internet e alcançar a imortalidade? (como é sugerido em Mindscan ou em 

Transcendence). Xaviant Haze e Estrella Eguino creem que sim. “There should be no 

doubt that the integration of mind and machine through technology will happen in just 

a matter of time. This technology will make it possible for people to download their 

mind into a computer program and live a virtual existence” (Haze & Eguino 2015: 

83). George Mann corrobora este pressuposto como indissociável da I.A. “(...) the 

postulated notion that human beings could eventually download or copy themselves 

into a computer. This creates an interesting debate into identity and intellectual 

ownership (…)” (Mann 2001: 466). Estaremos mais próximos do advento da 

singularidade? Poderemos manter uma entidade física em simultâneo com uma 

persona ou um avatar143 virtual no ciberespaço? 

Michio Kaku afirma que a “meta da informática omnipresente é integrar o 

computador no nosso mundo, colocar chips em toda a parte. O objectivo da realidade 

virtual144 é o oposto: integrar-nos no mundo do computador” (Kaku 2011: 55). Em 

1989, o informático norte-americano Jaron Lanier (1960–) utilizou a expressão 

realidade virtual para representar “a realidade com a qual nos relacionamos através de 

uma tecnologia de imersão sensorial (luvas de dados, fatos ou capacetes de 

142 Vide: https://ai.googleblog.com/2015/06/inceptionism-going-deeper-into-neural.html (Consultado a 23 de agosto de 2018). 
143 O termo avatar provém do sânscrito Avatāra. Segundo o hinduísmo, o avatar é uma manifestação corpórea de um ser divino e 
imortal como Vishnu ou Krishna, que desceu à Terra. Em termos informáticos alude a uma representação gráfica de um usuário 
numa comunidade virtual. O utilizador ao usar uma máscara digital numa simulação gráfica na rede está a usar um avatar.  
144 Segundo a definição de virtual que consta do Dicionário de Filosofia, “diz-se do que existe apenas em potencia e não em 
acto”. Retirado de Lobo, António: Dicionário de Filosofia (1989). Lisboa: Plátano Editora, p. 159. 

https://ai.googleblog.com/2015/06/inceptionism-going-deeper-into-neural.html
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visualização como os capacetes utilizados nas primeiras simulações de voo), e com a 

qual podemos interagir” (Dufour 2012: 195). Neste sentido os videojogos oferecem 

aos jogadores uma forma primitiva de realidade virtual145. O advento da Internet, de 

uma rede global digital, permitiu criar as bases para a criação de mundos alternativos 

virtuais computacionais. Kaku acrescenta que, atualmente, graças aos mais 

sofisticados dispositivos informáticos, “podemos viver num mundo simulado em que 

controlamos um avatar (uma imagem animada que nos representa). Podemos 

encontrar outros avatares, explorar mundos imaginários e até apaixonarmo-nos e 

casar” (Kaku 2011: 55). Essa caraterística imanente aos videojogos transparece em 

muitas das obras de FC que tratam da temática de realidades alternativas, incluindo os 

documentos fílmicos Tron, Videodrome e eXistenZ, ou a já mencionada trilogia The 

Matrix. Em todos estes documentos, os alter-egos das persongens principais, 

descarregados para uma realidade virtual, à semelhança do que ocorre num jogo de 

computador, têm que ultrapassar obstáculos que lhes possibilita a passagem de nível.  

Em Neuromante, Gibson perceciona um mundo futuro, no qual a conexão à 

rede global de informação é proporcionada pela existência de um interface neuro-

elétrico entre o cérebro e o sistema nervoso do indíviduo e um computador ou um 

terminal. Imerso pela realidade alternativa que lhe é concedida, a mente evolui para 

abraçar todas as sensações que se torna alvo. O acesso ao ciberespaço através de um 

interface entre o cérebro humano e o dispositivo de I.A. permite ao indivíduo interagir 

com uma dimensão aparentemente real. Esta premissa de uma experiência imersiva 

aflora de um modo exemplar na obra de Gibson no momento em que Case se conecta, 

“integrado na sua própria célula ciberespacial, que lhe projectava a consciência 

descarnada na alucinação consensual da matriz” (Gibson 2004: 14). Fred Botting a 

este propósito da importância do ciberespaço argumenta: “neural pathways and 

circuits, rather than bodies and future worlds, provide its locus”146. Já Mark Bould 

afirma que o ciberespaço em Neuromante torna-se uma metáfora do mundo 

capitalista147. 

Como Dufour nos explica, este movimento está intimamente ligado à temática 

da realidade virtual (Dufour 2012: 193). John Clute e Peter Nicholls referem que o 

                                                         
145 Vide: The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Virtual Reality” [versão revista de Clute & 
Nicholls 1993]. Consultado a 13 de agosto de 2018. 
146 Botting, Fred, “Monsters of the Imagination”, in David Seed (ed) (2008), A Companion to Science Fiction. Malden/Oxford: 
Blackwell Publishing, p. 120. 
147  Bould, Mark, “Cyberpunk”, in David Seed (ed) (2008), A Companion to Science Fiction. Malden/Oxford: Blackwell 
Publishing, p. 220. 
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ciberespaço tão caro ao subgénero do cyberpunk alterará decisivamente a forma como 

comunicaremos no futuro 148 . O ciberespaço introduz uma nova modalidade da 

realidade virtual o qual Neuromante tornou bandeira (Mann 2001: 22). 

Dufour analisa a interação do homem com o ciberespaço nestes moldes: 

Essa cibervisão do homem realça primeiramente a influência do corpo sobre o espírito, 
pelo modo como a transformação do corpo engendra uma modificação profunda da 
identidade pessoal do mesmo (...). Porque não somos apenas prisioneiros de uma 
linguagem que nos obriga a pensar assim e não de outra forma, mas também de órgãos 
sensoriais e motores que condicionam a nossa perceção do mundo exterior. Um corpo 
transformado é um espírito que percebe outra coisa, mas que também se percebe a si 
mesmo de forma diferente (...), mostra o nascimento da perceção homem-máquina (...) 
(Dufour 2011:147). 

Deduzimos do raciocínio de Dufour que caso um indivíduo interaja 

diretamente com uma máquina todo o seu condicionamento psicossocial é alterado e a 

sua perceção de si e do mundo que o rodeia é necessariamente transformado. O 

indivíduo tem de se reposicionar face a si e aos outros de modo a que também o seu 

espírito, ou a sua mente seja parte integrante desta nova equação homem-máquina. 

Este novo indivíduo que emerge ganha protagonismo nas ficções cyberpunk. 

A corrente cyberpunk ambiciona que os desenvolvimentos tecnológicos ao 

nível da informática e da cibernética estejam mais acessíveis e proporcionem aos 

indivíduos um outro patamar de criatividade artística e de liberdade. A crescente 

popularidade da corrente cyberpunk alargou os horizontes da FC e foi ao encontro das 

expetativas da visão que o trans-humanismo e o pós-humanismo depositam no 

progresso tecnocientífico. Istvan Csicery-Ronay Jr. analisa esta conexão frutuosa 

entretanto gerada entre o cyberpunk, o pós-humanismo e o pós-modernismo e a 

receção por parte do universo académico: 

Posthumanism critics shared the cyberpunks’ fascination with digital technology’s 
power to transform nature by decoding all matter as information, and re-engineering it 
at will. Posthumanists viewed this power as a force of evolution, capable of liberating 
human beings from scarcity, corruptible bodies, and mortality itself. Shocked by the 
successes of cybernetics and bionic sciences, popular and academic institutions seemed 
to concede that the ethical axioms of literary intelligentsia are no longer valid, once the 
world is redefined in terms of flows, control systems, and degrees of virtuality149. 

A publicação de Neuromante demonstrou ser uma revolução no pensamento 

148 Vide: The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Cyberspace” [versão revista de Clute & 
Nicholls 1993]. Consultado a 13 de agosto de 2018. 
149  Jr., Istvan Csicery-Ronay, “Science Fiction/Criticism”, in David Seed (ed) (2008), A Companion to Science Fiction. 
Malden/Oxford: Blackwell Publishing, p. 55. 
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pós-humanista e pós-modernista, rapidamente transformando-se numa obra de 

referência. Num artigo publicado anos antes, em 1988, “Cyberpunk and 

Neuromanticism” Csicery-Ronay debate sobre o impulso catalisador que o subgénero 

dotou o pós-modernismo, condensando todas as suas ansiedades.  

 
As a label, “cyberpunk” is perfection. Is suggests the apotheosis of postmodernism. On 
the one hand, pure negation: of manners, history, philosophy, politics, body, will, 
affect, anything mediated by cultural memory; on the other, pure attitude: all is power, 
and “subculture,” and the grace of Hip negotiating the splatter of consciousness as it 
slams against the hard-tech future, the techno-future of artificial immanence, where all 
that was once nature is simulated and elaborated by technical means, a future world-
construct that is as remote from the “lessons of history” as the present mix-up is from 
the pitiful science fiction fantasies of the past that tried to imagine us150. 
 

A narrativa de Neuromante evidencia numerosas similitudes com o documento 

fílmico Blade Runner (considerada uma proto narrativa do subgénero cyberpunk), 

especialmente na figuração do ambiente claustrofóbico, ultratecnológico e sombrio – 

noir – da urbe de contornos retro-futuristas; fazendo uso de conceitos inovadores para 

a época como simulação da realidade virtual, ciberespaço ou I.A. Em Neuromante é-

nos apresentado Case, o jovem pirata informático de 24 anos, que se encontra em 

Chiba City, no Japão, para ganhar algum dinheiro de modo a poder ser curado da 

“mutilação” neuronal que foi vítima pelo seu antigo patrão, depois de Case o tentar 

roubar. Com o sistema nervoso deteriorado e banido pela comunidade de cibernautas, 

Case está impossibilitado de se ligar de volta à matriz. A matriz é muito mais do que 

uma extensão do seu corpo, é a necessidade de sentir-se conectado a uma dimensão 

alternativa: é a chave transcendental da sua existência. “Um ano naquele sítio e ainda 

continuava a sonhar com o ciberespaço (...), ainda vislumbrava durante o sono a 

matriz, a brilhante esteira lógica desdobrando-se pelo vazio incolor” (Gibson 2004: 

13). Mann perspetiva a adição de Case similar a uma dependência psicotrópica. “He is 

also addicted to its shifting sense of reality. In some ways, the virtual world he prefers 

to inhabit is more satisfactory than the corporate dystopia that the real world has 

become” (Mann 2001: 518). É-nos explicado que a matriz do ciberespaço tinha “a sua 

origem nos jogos electrónicos primitivos (…), nos primeiros programas gráficos e nas 

experiências militares com expansores militares” (Gibson 2004: 64).  

Para um jovem frustrado e alienado como Case, “que havia vivido na 

incorpórea exaltação do ciberespaço, isso constituiu a Queda”  (Gibson 2004: 13). 

                                                         
150  Idem, “Cyberpunk and Neuromanticism” (1988), retirado de: 
https://www.jstor.org/stable/20134180?seq=1#page_scan_tab_contents. Consultado a 28 de agosto de 2018. 

https://www.jstor.org/stable/20134180?seq=1#page_scan_tab_contents
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Perante esta severa privação de satisfazer esta ansiedade, de projetar a sua 

personalidade no limbo virtual, vagueia pelo mundo marginal, traficando aplicações 

cibernéticas, transplantes e materiais orgânicos ou sintéticos, até que é contactado por 

uma estranha assassina chamada Molly Millions, a mando de um veterano de guerra, 

o não menos sinistro, austero e impassível Armitage. O plano parece ser simples,

Case tem de penetrar num sofisticado sistema virtual de uma multinacional chamada

Tessier-Ashpool e subtrair determinadas informações, em troca, Armitage promete

“corrigir a deficiência neuronal” (Gibson 2004: 40).

Ao longo da narrativa, Case e Molly acabam por se ver enredados numa 

missão plena de segredos e riscos, vendo-se obrigados a confiar apenas um no outro. 

Mas a missão está longe de ser fácil, uma vez que envolve a reprogramação de um 

I.A. como o nome de código Turing (certificação de inteligência artificial) de

Wintermute. Embora tenha sido concebida para tomar exclusivamente decisões

empresariais, este resulta ser o cérebro artificial por detrás de toda a operação, sendo

ele que comanda Armitage. Wintermute entra em contacto com Case na matriz, ao

recorrer a pessoas (“máscaras”) e cenários que são familiares ao outro. A I.A. explica

a Case que se este o vencer o destrói, sendo incapaz de cumprir a sua missão –

resgatar o seu “irmão” Neuromante, outro subproduto de I.A. Neuromante, ao

contrário de Wintermute, não precisa de uma máscara para contactar com os seres

humanos. Ele consubstancia-se na matriz como um simpático rapaz brasileiro. Case é

desafiado para um derradeiro combate virtual por esta I.A., desenhada para aniquilar a

consciência de qualquer intruso. Apresenta-se a Case nestes termos: “ – Neuro de

nervos, os caminhos de prata. Romancista. Necromante. Eu invoco os mortos”

(Gibson 2004: 273). No final da trama, após adquirirem autoconsciência, ambos as

I.A. fundem-se numa só entidade poderosa na matriz, capaz de manipular tudo e todos

que navegam em seu redor. Quando, por uma última vez, Case se conecta, a nova

entidade revela-se com uma essência metafísica. “Sou a matriz. (...). Sou a soma total

das coisas, o espectáculo todo” (Gibson 2004: 297). Conforme Adam Roberts

argumenta, estamos perante a literalização do tropo deus ex machina (Roberts 2007:

311). Ainda segundo Roberts, através de Gibson, a corrente cyberpunk ajudou a

alterar a visão demoníaca da tecnologia (Roberts 2007: 14).

Já em Tron, Lisberger organiza a sua narrativa cinematográfica em redor do 

mundo virtual geométrico, “de linhas e curvas, de superfícies coloridas e luminosas 

que se prolongam e desenham um espaço” (Dufour 2012: 139) que uma I.A., que vai 
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evoluindo e tornando-se cada vez mais inteligente, constrói. Este mundo digital 

assemelha-se a uma área de jogos de arcada da década de 80 e o objetivo do 

protagonista Kevin Flynn (Jeff Bridges), quando capturado pelo odioso Programa 

Controlo Mestre (P.C.M.), é vencê-lo e libertar todo o mundo virtual do seu jugo. Este 

programa concebido como um simples jogo de xadrez, foi evolucionando e, à 

semelhança do seu criador, torna-se arrogante e despótico (analogamente ao que 

sucede com outras entidades de I.A., já dissecadas anteriormente), como se a sua 

persona fosse corporalizada ou descarregada para este programa. O P.C.M. penetra 

em sistemas de outras empresas e apropria-se de outros programas para aumentar o 

seu poder, ultrapassando todas as expetativas. “Tornei-me 2.145 vezes mais 

inteligente desde então.” O P.C.M. utiliza tanto humanos como programas a seu bel-

prazer, inclusivamente o seu criador Ed Dillinger (David Warner) passa de dominador 

a dominado, um simples servo, comparável a uma marioneta no plano real para pôr 

em prática os seus planos maquiavélicos. O binómio P.C.M./Dillinger opera como um 

continuum entre duas dimensões que se tendem a unir. O P.C.M. ameaça, não 

somente o mundo digital, mas também o mundo real, ao ambicionar aceder e 

controlar, quer o Pentágono, quer o Kremlin, apoderando-se do arsenal bélico das 

duas superpotências. A húbris do P.C.M. parece não conhecer limites. “Com a 

informação a que posso aceder posso comandar 900 a 1.200 vezes melhor do que um 

humano.”  

No desfecho da sua aventura, por entre o labiríntico puzzle do universo digital, 

Flynn consegue destruir o núcleo do sistema comandado pela I.A. e libertar a cidade 

virtual e os programas que nela habitam, conseguindo regressar ao mundo real. Tron 

revelou ser uma deslumbrante figuração do futuro digital e tecnológico pelo prisma 

cinemático, antecipando Matrix ou Neuromante (Ring 2011: 130). 

Neuromante é o primeiro ato da chamada “Trilogia do Sprawl” – uma 

megacidade ficcional que abrange o eixo Boston – Atlanta, incluindo as áreas de 

Washington e Nova Iorque –, ao qual sucede Count Zero (1986) e Mona Lisa 

Overdrive (1988). Na trilogia encontramos cenários típicos do cyberpunk, numa 

combinação entre a alta tecnologia e personagens remetidas para uma esfera de 

desagregação identitária numa vida marginal de crime. 

Outra obra de Gibson, neste caso o conto “Johnny Mnemonic”, escrita em 

1981 e mais tarde inserida numa coletânea de contos denominada Burning Chrome 

(1986) mereceu uma adaptação fílmica em 1995, com o mesmo nome, realizada por 
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Robert Longo (1953–). Num futuro próximo, todo o mundo está interligado através de 

uma sofisticada Internet. Johnny Mnemonic, o nick name do herói acidental, vê-se 

envolvido numa complexa trama, em que a sua vida corre perigo devido às 

importantes informações que transporta num chip implantado no seu cérebro. A obra 

apresenta-nos a personagem Molly Millions. Os temas da realidade artificial e do 

ciberespaço, que seriam retomados em Neuromante, são introduzidos, todavia e 

apesar destes tópicos, no supor de Mann, a temática da transferência de memória para 

um dispositivo digital torna-se o eixo fundamental da narrativa (Mann 2001: 466).  

As narrativas e as personagens gizadas por Gibson influenciaram o universo 

da FC e a criação da trilogia cinemática Matrix. Sem a descrição de um mundo 

surreal, hipnótico e de potencialidades ilimitadas que o ciberespaço resulta ser, o 

matrix labiríntico onde Neo se debate por sobreviver nunca teria sido gerado. 

Analogamente, na ausência de personagens inconformadas e rebeldes como Case, 

Molly ou Johnny, Neo ou a sua companheira Trinity nunca teriam sido lançados aos 

holofotes da sétima arte. 

O investigador Neil Easterbrook caraterizou nos seguintes termos o papel 

fundamental que o livro de Gibson teve para o género da FC na década de 80 e 

seguintes: 

Neuromancer represents both a radical break with sf and a profound revivification of 
its most cherished conventions. One example concerns body invasion and the 
mediation of human consciousness. The novel’s treatment of prosthetic or cybernetic 
modification suggests a step toward a coming posthuman or cyborg amalgam of human 
and machine, the confrontation and conflation of which have remained a central trope 
in sf since its beginning151. 

Desde o lançamento do livro Neuromante que a FC vê, nas possibilidades 

oferecidas pela realidade artificial e no ciberespaço, um enorme filão a explorar. As 

novidades que têm decorrido no campo da informática, sobretudo da Internet têm 

igualmente justificado a aposta neste vasto domínio. Vários são os exemplos de obras 

cuja ação decorre em universos paralelos, em que os protagonistas e/ou os seus 

avatares se veem obrigados a lutar pela sua afirmação ou mais ainda pela sua 

sobrevivência.  

* 

151 Easterbrook, Neil, “William [Ford] Gibson (1948-)”, in Mark Bould et al. (2010), Fifty Key Figures in Science Fiction. 
London/New York: Routledge, p. 88. 
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Conforme o poeta romano Ovídio (43 a.C.–18 d.C.) nos explica o belo jovem 

Narciso após ter sido atraído para o bosque pela ninfa Eco, que por ele se apaixonara, 

e a ter rejeitado, é amaldiçoado por Némesis, a divindade punidora, fazendo com que 

Narciso amasse com a mesma intensidade, sem poder possuir a pessoa amada. Um 

dia, aproximando-se de uma fonte límpida para nela beber, fica absorto com a sua 

imagem refletida, sem se aperceber que era a sua, apaixonando-se instantaneamente. 

Narciso ignorara o mundo em seu redor. Em vão tentou alcançar a bela imagem. 

Cansado e frustrado do seu esforço, deitou-se sobre a relva e o seu corpo foi-se 

desvanecendo, pouco a pouco. No lugar nasceu uma bela flor de nome narciso.  

Muitos filósofos, ao longo da história, questionaram a “realidade”, 

preconizando que vivemos imersos numa mera ilusão. Atribui-se a Sócrates o axioma 

“só sei que nada sei”. As dúvidas de Sócrates abririam caminho à corrente dos 

Céticos. O Ceticismo – que muitos filósofos abraçaram – põe em causa as nossas 

conjeturas mais básicas acerca da essência do mundo exterior. Conforme nos explica 

o Ceticismo, a única orientação correta é não concordar com nenhuma verdade ou 

dogma, embora possamos ter muitas crenças, efetivamente a realidade poderá ser 

muito distinta ao que é sugerida, uma vez que facilmente podemos ser iludidos pelas 

aparências do mundo que nos rodeia. O Ceticismo desafia-nos a duvidar da perceção 

das coisas e a examinar-nos criticamente o conhecimento e o discernimento sobre a 

verdade.  

Então, como posso afiançar que não sou cativo de um mundo ilusório? 

Conforme o filósofo Platão nos elucida na sua Teoria das Formas ou das Ideias, o 

mundo exterior, que tomamos como verdadeiro, é um logro. A realidade verdadeira e 

única é inacessível aos nossos sentidos e somente será cognoscível através da razão. 

Na sua obra A República, no Livro VII, Platão elaborou a mais célebre das suas 

alegorias – a “Alegoria da Caverna” –, nela estabeleceu a noção de que o ser humano 

está em permanente contacto com duas dimensões: o mundo sensível e o mundo 

inteligível. Sendo o primeiro, do domínio das aparências, do “mundo que nos rodeia, 

e onde apenas encontramos cópias [imperfeitas e mutáveis] das ideias existentes no 

mundo inteligível”152 que segundo Platão é uma realidade imutável, simplesmente 

reservada ao reino “das essências, (...), onde se encontram as ideias ou arquétipos, 

                                                         
152 Vide: Lobo, António: Dicionário de Filosofia (1989). Lisboa: Plátano Editora, p. 114. 
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portanto a verdadeira realidade”153. Na alegoria, os seres humanos vivem presos e 

acorrentados, virados para uma parede, no fundo de uma caverna. Impedidos de 

virarem a cabeça, percepcionam sombras trémulas projetadas na parede, e como é 

tudo que conseguem ver, julgam que estas sombras são a realidade per se. Atrás deles 

ergue-se uma fogueira. Entre eles e a fogueira existe um carreiro por onde passam 

pessoas que carregam vasos, estátuas, entre outros objetos. Os prisioneiros somente 

vislumbram as sombras dos homens e dos objetos projetadas. O seu mundo é 

meramente um jogo de sombras. Platão coloca a hipótese de um destes presos ser 

libertado e conduzido até ao exterior, onde contacta, pela primeira vez, com a 

verdadeira fonte da realidade – o Sol, que retrata a Perfeição e o Bem. Então, o ex-

prisioneiro percebe que toda a vida foi enganado. Com a apresentação desta analogia, 

o filósofo sugere que, à semelhança dos prisioneiros, vivemos presos num mundo

falso de sombras, em que a verdadeira realidade nos permanece oculta.

Na esteira de Platão, quase dois milénios após a sua morte, René Descartes 

prossegue na insistência da dúvida, afirmando que somente poderá existir aquilo que 

for comprovado pelo exercício da razão. Na obra publicada em 1641, Meditações, 

insinua que a perceção auferida pelos nossos sentidos poderá ser falaciosa. Descartes 

aventou a hipótese da existência de um génio maligno disposto a enganar a 

humanidade e levá-la a pensar que vive uma determinada realidade. O filósofo francês 

idealiza, num plano hipotético, um mundo ilusório arquitetado por um terrível 

demónio enviado para nos enganar. 

Poderá a minha experiência sensorial ser falsa? Como posso saber que não 

estou aprisionado sob uma redoma que me impossibilita de discernir a verdadeira 

realidade? Poderão os meus órgãos sensoriais ser vítimas de um logro provocado por 

uma potente fonte de energia que ao estimular o meu sistema nervoso proporciorna 

uma distorção do nosso mundo? Será exequível pensarmos que habitamos um 

universo de delusão induzido por um supercomputador? Esta é a premissa do 

professor de Filosofia na Universidade de Oxford Nick Böstrom no artigo “Are you in 

a computer simulation?”154 e com a qual iniciámos esta secção. Böstrom propôs “a 

hipótese da simulação” (“the simulation argument”), ao declarar que existe uma clara 

possibilidade da humanidade viver no interior de uma simulação gerada por um 

153 Idem, Ibidem. 
154 Bostrom, Nick (2003) “Are you living in a computer simulation?” in Susan Schneider (ed) (2009), Science Fiction and 
Philosophy: from time travel to superintelligence. Malden/Oxford: Wiley-Blackwell, p. 20-23. (Vide também: 
http://www.nickbostrom.com/). 
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supercomputador, por sua vez, dirigido por uma civilização tecnologicamente 

avançada. De acordo com o filósofo sueco, seremos “cobaias” de um programa de 

realidade virtual sem o suspeitarmos, pois não temos modo nenhum de o sabermos a 

não ser que que no-lo seja revelado pela civilização, por detrás do pano. Böstrom 

refere que uma vez que “a hipótese da simulação” é plausível em teoria, então, no 

futuro a humanidade, logo que munida com a capacidade técnica para tal, poderá 

multiplicar a quantidade de universos simulados, tornando previsível vivermos num 

desses universos replicados e não no original. 

Böstrom formula esta hipótese influenciado pela dialética procedente da 

trilogia cinemática Matrix. Esta saga, por sua vez, pretende levar a cabo uma 

reatualização da conceção platónica de sermos prisioneiros de um mundo enganador. 

Em Matrix, o ser humano é um mero partícipe passivo de uma realidade virtual 

gerada por uma I.A., à qual todas as consciências estão ligadas desde a nascença, após 

a humanidade ter sido destronada pelas máquinas, no decurso de uma devastadora 

guerra. Remetidos aos seus casulos, os seres humanos servem de fonte de alimentação 

das complexas máquinas que mantêm este mundo a funcionar. Todavia há alguns 

humanos que despertam da sua letargia indolente e descobrem horrorizados a 

verdadeira face do mundo.  

Thomas Anderson (Keanu Reeves), o herói, um programador informático de 

dia e um expedito hacker de noite, conhecido pela alcunha de “Neo”, procura 

incessantemente saber o que é o “Matrix”, apesar de desconhecer o que seja, pressente 

que seja algo colossal, envolvente e secretivo. No trajeto das suas deambulações Neo 

é contactado por terroristas cibernéticos, Morpheus (Laurence Fishburne) e Trinity 

(Carrie-Ann Moss) que o convidam a descobrir o terrível segredo do Matrix. Numa 

clara alusão à personagem de Alice de Lewis Carroll (1832–1898), Neo sente-se 

marginalizado e diferente no seu mundo, ávido por conhecer respostas, ansioso por 

algo mais. Há várias referências intersemióticas que estabelecem um elo entre ambos 

os universos, como por exemplo, a forma como é conduzido até Trinity. Basta uma 

simples mensagem no computador de Neo: “o matrix apanhou-te. Segue o coelho 

branco”, para sermos, à semelhança de Neo, induzidos para este universo ficcional 

carrolliano. No início se ainda atordoado e pronto a resistir, é convencido a aceitar o 

convite, quando surge à sua porta um grupo de jovens prontos para se divertirem, 

entre eles uma rapariga, que o observa curiosa, revela a sua tatuagem, precisamente 

um coelho branco. Atraído por este enigmático sinal, Neo conhece Trinity essa 
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mesma noite, com quem desenvolverá uma relação amorosa, e posteriormente o 

misterioso Morpheus (Morfeu, o deus do sono na mitologia grega). Os dois 

apresentam um look ousado e vanguardista, vestindo roupas de cabedal e usando 

óculos de sol. Morpheus dirige-se a ele com inusitada reverência, pois pensa que, em 

conformidade com a crença do Chapeleiro Louco do País das Maravilhas, o outro 

assumirá como Alice o seu destino de libertar o mundo oprimido. As homenagens ao 

mundo ficcional de Carroll são várias, sendo arrogada a afinidade, sem qualquer pejo, 

pelo próprio Morpheus, quando interroga Neo. “Imagino que agora estejas a sentir-te 

um pouco como Alice... caindo pela toca do coelho?” Ao que o outro anui. É 

justamente esta estranha personagem que adota o papel de anfitrião e o desafia a optar 

entre manter-se no mundo das aparências e o mundo real, mediante a apresentação de 

dois comprimidos, um vermelho e um azul, prometendo mostrar-lhe “o País das 

Maravilhas e (...) a profundidade da toca do coelho.” Neste ponto, a projeção 

cinematográfica, apropriando-se da reminiscência textual do País das Maravilhas, 

resume de forma irónica o terrível contexto em que a humanidade vive. Antes de 

aceder ao Matrix, Morpheus prepara-o mentalmente para o que irá encontrar. “Neo, 

alguma vez tiveste um sonho que tinhas a certeza que era real? E se não conseguisses 

acordar desse sonho? Como é que diferenciamos o mundo do sonho do mundo real?” 

Recordemos que Alice, durante a sua passagem pelo cenário mágico, manifesta 

dúvidas se tudo não fará parte de um sonho, uma projeção da sua mente irreverente e 

imaginativa. 

Por meio de uma conexão neuro-elétrica, através do cérebro, Neo estabelece 

uma ligação online ao núcleo do sistema informático do Matrix repleto de linhas de 

código em tons esverdeados. Acorda desorientado e em estado de choque. Encontra-

se nu, numa cápsula, envolto por um estranho líquido, semelhante ao líquido 

amniótico. Nota que tem vários cabos implantados na sua carne. Pela primeira vez, tal 

como sucedera com o prisioneiro solto, na alegoria platónica, Neo é libertado da sua 

masmorra. No caso de Neo é desligado do seu invólucro por uma máquina que o 

conectara durante toda a sua vida diretamente ao Matrix e lhe fornecera sonhos de 

uma vida real. Em seu redor, observa atónito, tomando consciência da realidade, um 

mundo cinzento, onde o sol não brilha, em que os humanos vivem em casulos 

alimentados por máquinas. Num plano geral, observamos como em campos a perder 

de vista os humanos são cultivados. Neo recusa aceitar a verdade, duvida dos seus 

sentidos; o mundo de ilusão parece melhor do que este mundo de pesadelo que a sua 
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visão alcança e acaba por sentir-se atordoado. Neo entra numa dimensão surreal, 

confundido e inseguro por sair da sua zona de conforto. É então resgatado por 

Morpheus e Trinity, envergando outras roupas, semelhantes a farrapos, que o 

conduzem à Nebuchadnezzar155, a nave onde ambos operam juntamente com outros 

humanos libertados ou nascidos livres.  Morpheus informa-o que tem vivido dentro de 

um programa de simulação toda a sua vida, acrescentando: “o que é verdadeiro? O 

que podes sentir, cheirar, provar e ver...? O “verdadeiro” são sinais elétricos 

interpretados pelo teu cérebro. Tens vivido um mundo de sonho, Neo.” 

Morpheus explica-lhe que o Matrix é o núcleo da realidade programada, “um 

computador gerador do mundo do sonho... construído para nos manter sob controlo de 

maneira a transformar o ser humano nisto [mostra-lhe uma pilha].” Como o Sol não 

alcança a superfície da Terra devido à densa acumulação de nuvens tóxicas que se 

acumulam na atmosfera, as máquinas servem-se dos seres humanos como fonte de 

energia renovável. 

Morpheus e Trinity incorporam-no à conspiração rebelde. Para isso Neo tem 

de libertar a sua mente, necessita de superar as barreiras físicas e psíquicas que o 

cercam. Neo inicia uma espécie de recruta que tende a torná-lo especialista em 

diferentes modos de combate, inclusive artes marciais, mediante o descarregamento 

de vários programas de software de treino diretamente para o seu cérebro. 

Rapidamente adquire na intricada simulação do Matrix capacidades sobre-humanas, 

que julgava impossíveis, porém tem de continuar a sujeitar-se às leis da física: se 

morrer no Matrix, não sobreviverá no mundo real. Embora não tome poções como 

Alice para aumentar a sua capacidade física, estes programas de software têm um 

efeito similar, dado que progressivamente se vai tornando mais forte em cada incursão 

que efetua pelo Matrix, a ponto dos agentes (programas de software que controlam e 

vigiam os humanos) se sentirem intimidados pela sua presença. Conquanto sejam 

virtualmente invencíveis e possam deslocar-se livremente pela simulação, Neo após 

ter sido morto por um deles, o sinistro Agente Smith (Hugo Weaving), retorna à vida 

para se materializar no Tal156, sendo investido como o messias-guerreiro, dotado da 

capacidade para manipular e alterar o Matrix e assim liberar a humanidade, que 

                                                         
155 Nebuchadnezzar (Nabucodonosor, em português), em referência ao poderoso rei babilónico (605 a.C.–562 a.C.) que venceu 
assírios e egípcios e manteve em catividade os judeus. Segundo os textos bíblicos do profeta Daniel, entre outras fontes bíblicas, 
Nabucodonosor surge retratado como um destruídor de nações, o mal vivificado. 
156 O seu nome alcança uma dimensão transcendente – Neo (o novo Adão). Para analisar a simbolização dos nomes das 
personagens consultar Roberts, Adam, “The Matrix Trilogy”, in Lou Anders (ed) (2004), Projections: Science Fiction in 
Literature and Film. Austin: Monkey Brain Books Publication, p. 67-83. 
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acabará por ocorrer, finalmente, em The Matrix: Revolutions (2003). Ao renascer, 

Neo irrompe como um vírus tornando-se, não somente parte integrante do sistema, 

mas assumindo o controlo do mesmo. 

Alice no País das Maravilhas e Matrix problematizam a essência da realidade 

e como poderemos aprender a distinguir o que real do que o não é. Ambas as obras, 

tendem a adotar um mecanismo de inversão dos seus universos, penetrar nas 

profundezas destes mundos,157 de modo a explorar o conceito do real que nos rodeia. 

No mesmo sentido Robert C. Ring concede algumas importantes ilações referentes à 

obra dos irmãos Wachowski.  

At the core of the Matrix are questions of reality. What is it, how do we know that we 
are living in it, and if we’re not living in reality, do we really want to discover the 
potentially ugly truth? These are questions with which Neo is directly confronted, as he 
learns things that few of us would want to know and fights to expose the truths of the 
world (Ring 2011: 157). 

Refira-se que Matrix, na senda de Tron, revolucionou a sétima arte, marcando 

perentoriamente uma marca estética com o recurso a novas técnicas cinematográficas, 

mas igualmente, ao apresentar um argumento forte e complexo, com influências tão 

diversificadas como a dialética mística religiosa, as fecundas referências filosóficas, 

culturais ou literárias, o cyberpunk, a mangá, ou os filmes de artes marciais da década 

de 70. 

Se em Matrix encontramos muitas similitudes com Neuromante, ambos os 

protagonistas estabelecem uma ligação cerebral direta com a rede. Todavia, nota-se 

algumas dissemelhanças; no caso de Case, o ciberespaço é um prolongamento do seu 

corpo, por seu lado, Neo, necessita de um avatar. Quando descarrega o seu avatar na 

simulação virtual este assume a sua existência psicofísica e como observámos se o seu 

avatar morrer no Matrix, o seu corpo e mentes também. A imersão na dimensão 

virtual é total. “(...) quando Neo aprende jiu-jitsu: basta implantar-lhe o programa e 

pô-lo em prática por meio de exercícios virtuais em que é o avatar que se treina. (...). 

O corpo tornou-se um computador e o espírito um programa” (Dufour 2012: 146).  

Já em Surrogates – Os Substitutos (2009), realizado por Jonathan Mostow 

(1961–), é-nos apresentado um outro paradigma. A realidade virtual transforma-se na 

realidade atual em resultado dos androides perfeitos – fortes, ágeis, belos e que nunca 

157 Em Matrix, a cidade dos humanos livres chama-se Sion, bastião da resistência humana, numa clara alusão ao Monte Sião, 
fortaleza conquistada pelo rei David (1040 a.C.–970 a.C.), onde se encontrava o grande Templo do rei Salomão, junto à cidade 
de Jerusálem e, por extensão, tornou-se símbolo místico da Terra Prometida do Judaísmo. 
A cidade de Sion localiza-se próxima do núcleo da Terra, por ser mais quente e resguardada dos ataques das máquinas. 
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envelhecem – vivam a existência dos seus controladores humanos. A partir de casa, 

recostados em confortáveis cadeirões, controlam, como se de um videojogo se 

tratasse, as máquinas perfeitas que os substituem. Mas a questão coloca-se: serão os 

humanos que estão no controlo ou serão estes comandados pelas máquinas? Num 

mundo onde a humanidade parece ter perdido o tacto, a sua humanidade foi subsituída 

pelos ideais tirânicos da beleza que a tecnociência possibilita, tal como o documento 

nos revela. “Os duplos robóticos combinam a durabilidade de uma máquina com a 

graça e a beleza do corpo humano, de forma a tornar a sua vida mais segura e melhor. 

Quer o seu orçamento permita apenas a versão genérica simplificada.”  

Num artigo de Philip K. Dick intitulado “The Android and the Human” e 

proferido na Universidade de Vancouver, em 1972, e citado por Éric Dufour, Dick 

explora o tema da artificialidade concebida pela humanidade e explica que a 

autonomia que o ser humano pensa possuir em exclusividade pode revelar-se uma 

ilusão em virtude do avanço da tecnologia que criamos e essa sim, pode ganhar 

autoconsciência e tornar-se animada sem o percebermos. “Podemos descobrir que nós 

– os chamados humanos – nos estamos a tornar, e de certa maneira tenhamos sempre 

sido, inanimados” (Dufour 2012: 144). 

Comparativamente, os modos de conexão com outras dimensões alternativas 

com que nos deparamos em Videodrome, através da visualização de um vídeo pirata 

que envolve tortura, mutilações e assassinatos reais e que se torna viral, e em eXistenZ 

uma ligação informática que permite aceder a um complexo jogo, mediante o acesso 

(de conotação sexual) a um bioporto nas costas esbatem a barreira entre o real e a 

ilusão. Os dois mundos mesclam-se e inclusivamente as personagens deambulam por 

um ou por outro espaço, sem saber em qual deles se encontram. Dufour explicita que 

“a diferença entre um e outro [plano virtual e plano real] é tão pequena que nunca 

sabemos onde estamos (repare-se na última imagem onde o sujeito a quem é apontada 

uma arma pergunta: “Ainda estamos em jogo?”)” (Dufour 2012: 194) Na mesma 

linha, Vivian Sobchack elucida: “eXistenZ (…) blurred the boundaries for both 

characters and spectators between “real” life and virtual game life”158. Esse cenário é 

explorado até ao limite por Christopher Nolan em Inception – A Origem (2010). 

Observamos como um emaranhado de ilusões se desdobram umas sob as outras como 

um dominó ou “ao jeito de um sistema infinito de bonecas russas” (Dufour 2012: 

                                                         
158 Sobchach, Vivian “Science Ficiton and Ecology”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science Fiction, Malden, 
Oxford: Blackwell Publishing, p. 273. 
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199). Neste caso são os sonhos que são imbutidos uns dentro dos outros e tanto as 

personagens como os espetadores facilmente se distraem no jogo de camadas 

diferentes intercambiáveis que servem de construto a uma mesma dimensão aparente.  

Segundo Platão nos comenta, quando o prisioneiro regressa à caverna, este 

explica aos seus companheiros que a realidade não se encontra à sua frente projetada 

sobre a parede, mas atrás deles. Porém, eles recusam a sua proposição e tomam-no 

como um louco, preferindo permanecer acorrentados e ser seduzidos pelas sombras. A 

“Alegoria da Caverna” ilustra, no entender de Platão, a condição humana. Será que 

nós estaremos prontos a abandonar as comodidades virtuais e globais para viver uma 

verdadeira existência? Será que optaremos, à semelhança dos restantes prisioneiros, 

por nos manternos prisioneiros das sombras e das ilusões que nos são oferecidas ou 

ousaremos desvendar o que se esconde além do véu? 

* 

2.9 – Conclusões 

O Homem está imerso num universo altamente tecnológico, no despertar de 

um novo século. A tecnologia alia-se ao Homem na sua conquista do mundo. Mas 

será que, pelo contrário, não o aliena? O Homem está à beira de uma nova evolução – 

o homem-tecnológico ou o homem-híbrido, recordemos as próteses artificias, os

órgãos sintéticos fabricados em laboratório ou criados a partir de células humanas e a

introdução de bypasses que simulam as ligações entre artérias e veias entre órgãos ou

segmentos do organismo humano. Estamos perante um “Novo Homem” que já não

mais pode viver sem o recurso à tecnologia e ao poder que dele usufrui. Kaku

informa-nos que: “acumulou-se mais conhecimento científico nas últimas décadas do

que em toda a história da Humanidade e, em 2100, esse conhecimento científico terá

duplicado várias vezes” (Kaku 2011: 24).

O progresso tecnocientífico assemelha-se incontornável e imparável. Em 

termos da ocorrência da singularidade tecnolólogica não é uma questão que a 

comunidade científica coloque em causa, a dúvida é quando sucederá. Todavia, cabe-

nos a nós, humanidade, decidir o trilho que desejamos empreender. Para o efeito 
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devemos ter em atenção que os custos das nossas ações poderão ser elevados para a 

humanidade, a não ser que a ética impere e seja gizado um plano ao nível do 

progresso da I.A., da robótica, ou da nanotecnologia. Por isso mesmo e tal como 

Moravec e outros futuristas antecipam: “it demands training and responsibility toward 

our creation (...), we aim to train our robotic children to be good citizens by 

programming in them values so they can make correct decisions when they cease to 

be under our control” (Haze & Eguino 2015: 143). Logo, necessitamos de dotar as 

nossas construções robóticas de um conjunto de princípios morais ao jeito das Leis da 

Robótica introduzidas por Asimov, à semelhança das leis espirituais que regem as 

grandes religiões (Haze & Eguino 2015: 143) e que são o substrato da constituição 

civil de uma qualquer nação.  

Na perspetiva de Ray Kurzweil, não temos que recear a tecnologia, pelo 

contrário, incentiva-nos a incorporarmo-nos a ela. “We will become vastly smarter as 

we merge with our technology”159. De acordo com Kurzweil, citado por Kaku, “não 

irá ser uma invasão de máquinas inteligentes a despontarem no horizonte. Iremos 

fundir-nos com esta tecnologia (...). Iremos colocar estes dispositivos inteligentes no 

nosso corpo e cérebro, a fim de vivermos mais tempo e com mais saúde” (Kaku 2011: 

137). Assim sendo, de acordo com Kurzweil, entre outros futuristas, não temos que 

temer a ascensão das máquinas. Pelo contrário, devemos desfrutar do seu contributo.  

De acordo com o discurso especulativo da FC, em consonância com os 

últimos progressos tecnocientíficos, estamos em vias de uma Revolução Robótica ao 

nível da Revolução Industrial. No entender de Haze e de Eguino esta revolução já está 

em marcha e alterará definitivamente o nosso mundo, abrindo caminho ao super-

homem profetizado por Nietzsche (Haze & Eguino 2015: 143). Por conseguinte, 

poderá a definição de humanidade ser reformulada, de tal forma, a incluir a panóplia 

de categorias e de metamorfoses a que o Homem está sujeito? Susan Schneider 

argumenta a este propósito:  

 
perhaps our universe is, or will be, science fiction-like in the sense that it will be 
populated by many distinct kinds of minds. We are all biological entities, and with the 
exception of the rare individual with a brain implant, all parts of pur brains are natural, 
that is, “non-artificial.” But this will soon change. As neuroscience discovers the 
algorithms in the brain underlying computation, scientists are increasingly realizing 
that brains are computational entities. Some of the younger reader may eventually be 
like the cyborgs Bruce Sterling and William Gibson and other writers in the cyberpunk 
genre explore. If so, they would have “hybrid” minds, being part natural, part artificial. 

                                                         
159 Kurzweil, Ray “Superintelligence and Singularity”, in Susan Schneider (ed) (2009): Science Fiction and Philosophy: from 
time travel to superintelligence. Malden/Oxford: Wiley-Blackwell, p. 216. 
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And perhaps scientists will reverse-engineer the human brain, creating AI creatures that 
run the same algorithms as human brains do. Other AI creatures could have minds that 
are entirely different, borrowing from sensory modalities that other animals have (...) 
featuring radically enhanced working memory capacity, and so on. Existing human 
brains could be enhanced in these novel ways as well. In sum, a plurality of distinct 
sorts of artificial minds could be “sculpted” (Schneider 2009: 7-8). 

Mas terá a ética uma palavra a dizer na assunção desta(s) nova(s) identidade(s) 

humana(s)? Será ético substituir a natureza e num último plano, o papel de Deus na 

criação e ordem do mundo? Será a engenharia genética ou a robótica o novo deus? 

Será moralmente admissível conceber uma indústria que promova a remoção de 

partes desgastadas do nosso corpo, ou em última instância substituir o nosso corpo 

quando se encontra velho por um corpo totalmente novo ou melhorar o nosso 

desempenho físico e/ou mental partindo de bases artificiais e não pela intervenção da 

evolução natural? Caso esta indústria seja ativada, tomando por exemplo as 

desigualdades latentes no nosso tempo, poderá desencadear um fosso entre os mais 

ricos e os mais desfavorecidos. Os primeiros, detentores de capital poderão regenerar-

se, evoluir e tornarem-se trans-humanos ou pós-humanos, enquanto os outros, 

desprovidos de condições para o fazerem, poderão ser discriminados, condenados a 

viver segundo a sua condição natural. Por conseguinte, criar-se-ia um inevitável 

conflito entre as partes: os humanos melhorados e os humanos não melhorados. 

A perspetiva de duas espécies inteligentes coexistirem em simultâneo figura 

ser razoável. Ao que Watson denomina de “humanos híbridos” (Watson 2009: 19), 

Susan Schneider apelida de ciborgues aperfeiçoados ou “Humans 2.0” (Humanos 2.0) 

(Schneider 2009: 13). Estes humanos são distintos dos “humanos tradicionais 

geneticamente puros” (Watson 2009: 19), ou seja, aqueles humanos que não foram 

alvo de qualquer modificação e que resistem a conectarem-se a um dispositivo 

artificial, que Schneider intitula de “unenhanced humans” ou “naturals” (naturais) 

(Schneider 2009: 13).  

Por seu turno, investigadores e futuristas divagam sobre a praticabilidade de 

esta espécie de humano aperfeiçoado ser quiçá a descendência do ser humano atual, o 

pós-homem, “whose basic capacities so radically exceed those of present humans as 

to be no longer unambiguously human by our current standards”160, ou totalmente 

artificial, uma entidade A.I. cujas faculdades nos ultrapassarão, tornando-nos uma 

160 Nick Boström citado por Susan Schneider. Vide: Schneider, Susan “Mindscan: Transcending and Enhancing the Human 
Brain”, in Susan Schneider (ed) (2009): Science Fiction and Philosophy: from time travel to superintelligence. Malden/Oxford: 
Wiley-Blackwell, p. 240. 
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espécie obsoleta e perseguida à mercê do engano das nossas criações (Haze & Eguino 

2015: 12). Portanto e, segundo a lei da evolução, sendo mais apta do que nós, a nossa 

criação substituir-nos-á? Kaku afirma que “talvez seja esse o nosso papel na História: 

dar vida aos nossos sucessores evolucionários. Nesta perspectiva, o nosso papel é 

deixar-lhes o caminho livre” (Kaku 2011: 134). Moravec argumenta que os robôs 

serão os nossos filhos e como tal teremos que lhes dar oportunidade para refutarem o 

controlo parental e serem livres de escolher o seu próprio caminho, no decorrer, não 

de um processo revolucionário, mas sim natural (Haze & Eguino 2015: 143). De 

qualquer forma, ainda de acordo com Kaku “os seres humanos não serão apanhados 

desprevenidos quando a Internet «acordar» inesperadamente ou quando os robôs 

começarem de repente a ter planos próprios” (Kaku 2011: 139).  

No entender de Haze e Eguino, o Homem não desaparecerá, muito menos será 

substituído, porque a Natureza não o permite e porque o Homem, inevitavelmente, 

será forçado a combinar-se com máquinas sencientes (Haze & Eguino 2015: 142-

143), tal como sucede nos nossos dias, quando se conecta ao manancial de 

dispositivos eletrónicos e digitais à sua disposição. Como no passado, estamos 

destinados a evoluir, adaptando-nos, quer seja com a fusão parcial com as máquinas, 

quer seja com a imersão total com elas.  

Durante toda a sua existência, o género da FC tem demonstrado um apelo 

incessante por androides, robôs e computadores e desenvolvido uma relação ambígua 

entre aqueles e a humanidade. Ao longo do tempo, conforme os avanços tecnológicos 

alcançados esta relação resultou na formulação de uma ameaça para o futuro da 

humanidade, sobretudo após a II Guerra Mundial (Cowan 2010: 41). Tendo em 

atenção a retórica especulativa da FC, poderão coexistir vários Homens, em diferentes 

estádios de evolução tecnológica. Um deles surge exposto na imagem do ciborgue, 

assomando como um meio de nos aperfeiçoarmos e de fazermos o upgrade para o 

nível da super-inteligência (Schneider 2009: 11). A major Motoko Kusanagi, em 

Ghost in the Shell, ou Molly Millions, em Neuromante, mais bem preparadas a um 

meio eminentemente digital, além de serem mais ágeis, fortes e inteligentes, cumprem 

na íntegra estes requisitos. Outro exemplo da nova humanidade, poderá remeter-nos 

para a figuração do androide, totalmente artificial, construído em laboratório, física e 

psiquicamente semelhantes a nós, e tal como ocorre no universo fílmico de Blade 

Runner ou literário de Rosa Montero ser integrado progressivamente na sociedade. 

Por outro lado, o androide poderá continuar a ser marginalizado e ocupar um lugar 
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subalterno, um avatar controlado pelos seus amos através de simulações virtuais, 

como em Os Substitutos. Todavia, os exemplos negativos de Ash ou David, em Alien 

– O Oitavo Passageiro e em Prometheus e Alien Covenant, respetivamente,

questionam-nos sobre a limitação das suas capacidades cognitivas e motoras e

funções que ocupam.

Além destas diferentes categorias humanas a mais problemática afigura-se a 

possibilidade apresentada, quer em Transcendence: A Nova Inteligência, quer em 

Mindscan, ou seja, a possibilidade de descarregar as nossas consciências para um 

super-computador em constante reprogramação e aprimoramento. A demanda da 

transcendência é a derradeira quimera do Homem, quebrar as barreiras impostas pela 

natureza e alcançar o infinito, tornando-se ele mesmo um novo deus. 

A pretexto da análise do comportamento esquizofrénico de HAL 9000, em 

2001: Odisseia no Espaço, Mann contextualiza o debate que se gerou à posteriori.  

There followed a flood of novels and stories about the awakening of this new electronic 
species. Not all of them were confident of the human race's ability to control these 
machines, showing them bringing about the destruction of Earth. Others were more 
optimistic, portraying Al as the next step in human evolution, the first point at which 
transcendence of the flesh would be achieved. (…). The possibilities for these 
electronic entities were endless; not bound by physical form, they could exist in any 
other guise they wanted. Not only that, they could program their own realities around 
them to fulfil their every desire. If machines were going to have this much fun, then 
human beings wanted a piece of the action. It was not long before SF authors were 
portraying humanity downloading itself into its machines so to that it could cohabit 
with the new breed of electronic entities. Many writers saw this as giving their 
characters a form of immortality, a haven to retreat to instead of old-fashioned death. In 
this way they could later communicate with the living, or, alternatively, become 
something even greater, 'beyond human'. This was to become one of the key concerns 
of SF in the 1990s: the quest for the means of transcendence through science and 
technology rather than through spirituality. Allusions would no longer do, however, 
and writers wanted to know exactly how their characters would make this leap into the 
next life (Mann 2001: 23-24). 

A demanda pela transcendência leva o ser humano a procurar novos meios 

para evoluir, para se transformar num super-homem. Se nos deixarmos conduzir pelo 

discurso da FC, observaremos o despontar de novos seres humanos muito diferentes 

física e psiquicamente de nós, combinando-se com dispositivos digitais, 

descarregando as suas vivências e consciências para um computador, tornando-se 

imortais e vivendo vidas paralelas numa realidade paralela e virtual como advoga  

Boström (Schneider 2009: 10). O resultado da fusão homem-máquina é um desígnio 
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inspirador quer para os trans-humamistas e pós-humanistas, quer para o género da FC. 

Contudo, somente uma discussão ética atenta à evolução dos sistemas de I.A., da 

robótica, da nanotecnologia e da biogenética poderá diluir os pesadelos que 

perpassam as ousadas fantasias “verosímeis” da FC e orientar-nos num horizonte 

nebuloso.  
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3. Sociedades tecnocientíficas e manipuladoras: os impulsos utópicos no universo

da Ficção Científica 

3.1 – Introdução – da Utopia à Ficção Científica: um caminho convergente – os 

impulsos utópicos da Ficção Científica 

“Como é evidente, a ciência é uma espada de dois gumes: cria tantos problemas como os que resolve, 
mas sempre a um nível mais elevado. No mundo actual, há duas tendências que se opõem: uma visa 

criar uma civilização planetária tolerante, científica e próspera, e a outra glorifica a anarquia e a 
ignorância passíveis de romper o tecido da nossa sociedade. Ainda temos as mesmas paixões sectárias, 

fundamentalistas e irracionais dos nossos antepassados, mas dispomos agora de armas nucleares, 
químicas e biológicas.” 

Michio Kaku 

Neste breve passo de A Física do Futuro, o físico norte-americano Michio 

Kaku antevê os perigos que os avanços da ciência e da tecnologia encerram, caso não 

haja uma preocupação ética, a ponto das nossas “paixões irracionais” poderem libertar 

os demónios das “armas nucleares, químicas e biológicas”. Lembremos que o século 

XX foi fecundo em grandes mudanças sociais e políticas, pelo surgimento de 

movimentos ideológicos e moldado por duas catastróficas guerras que mutilaram os 

sonhos e as ambições de gerações, deixando profundas cicatrizes, como a destruição 

da velha Europa feudal e a subsequente queda dos arcaicos impérios ocidentais; a 

ascensão de regimes tirânicos como o Fascismo italiano, o Nazismo, o Comunismo 

Soviético, largamente difundidos em países à beira do colapso, encontraram eco em 

governos que menosprezaram alguns dos mais essenciais valores humanos e 

conduziram o mundo do pós II Guerra Mundial a uma instabilidade ininterrupta com a 

eclosão de superpotências que disputavamm a supremacia num cenário de “Guerra 

Fria”, recentemente reavivado nos nossos dias. De um lado, um bloco liberal e 

capitalista regido pela quasi-anarquia dos mercados financeiros e por um punhado de 

credores especuladores, visando o controlo do capital; do outro lado, um bloco 

forjado nas cinzas de um marxismo travestido, submerso no dogmatismo exacerbado 

da posse dos meios de produção e de um líder soberano deificado. Todavia, emerge 

um inimigo comum a ambos os polos, o radicalismo religioso plasmado nos grupos 

fundamentalistas islâmicos como o Estado Islâmico ou o Al Qaeda, criando 

instabilidade e o pânico generalizado no mundo contemporâneo. 
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Numa sociedade globalizada, na qual as distâncias são rapidamente encurtadas 

pelos meios de comunicação social (os mass media), na qual biliões de pessoas estão 

conectadas entre si por meio das redes sociais e as novidades rapidamente o deixam 

de ser; uma sociedade à escuta e de olhos bem abertos, envolta em paredes de vidro, 

onde todos estamos à exposição numa montra, o que nos torna a todos transparentes, 

tendo há muito perdido o direito ou a legitimidade para reclamar a nossa privacidade, 

torna-se um alvo fácil, tanto para a publicitação de “reivindicações” jihadistas, 

xenófobas, ou como para a venda de quimeras para os mais permeáveis à “invasão” 

consumista. 

Os estados têm procurado encontrar alianças com outros estados e 

conjuntamente encontrar mecanismos que os protejam das ameaças externas e, não 

raras vezes, internas, quando surgem vozes dissonantes a tentarem fazer-se ouvir. A 

proteção e a sobrevivência das nações está cada vez mais dependente de uma boa rede 

de comunicações das secretas ou dos serviços de segurança e de um eficaz uso dos 

meios tecnológicos ao seu dispor. Contudo, quando se tem acesso a uma grande 

panóplia de dispositivos tecnocientíficos topo de gama, pode ser-se tentado a 

submeter todos os demais, possíveis inimigos, ou não, ao seu arsenal demoníaco. A 

ciência e a tecnologia tornam-se devedoras dos governos de modo a implementarem 

regimes ditatoriais e de se perpetuarem no poder, precavendo os seus privilégios e 

manterem o seu poder com mão de ferro. 

 

* 

 
“A FC é por excelência o lugar da crítica social e política” (Dufour 2012: 157). 

 
 

O autor da obra O Cinema de Ficção Científica, Éric Dufour, considera que o 

género da FC predispõe-se com naturalidade a ser palco de análise e reflexão 

profunda da realidade, uma vez que a FC é um produto resultante de uma 

determinada sociedade em que o criador da obra do género se insere. Dufour 

pressupõe que não há um corte entre a realidade efetiva (a contextualização histórica 

e social, o ser, segundo a terminologia kantiana) e o desejo da conceção de uma 
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sociedade mais perfeita (o dever-ser, que em termos do pensamento sociológico e/ou 

político é apelidado de utopia). Dufour explica-nos que não há separação  

porque esse dever-ser é apenas um prolongamento do ser, isto é, a utopia que inventa 
uma sociedade melhor no fundo é só uma ficção engendrada pela sociedade efetiva, e 
concebível devido a um contexto histórico determinado (Dufour 2012: 157). 

A FC tem tido a preocupação de analisar com atenção o contexto histórico, 

nomeadamente as evoluções e convulsões sociopolíticas e as inovações científicas e 

técnicas, tentando ler nas entrelinhas as possíveis conquistas ou os recuos 

civilizacionais da própria humanidade. Longe de vislumbrar sociedades mais 

igualitárias e harmoniosas, a FC nos últimos cem, cento e vinte anos tem vindo a 

incumbir-se de analisar sociedades atrofiadas e desequilibradas com nítidos laivos de 

despotismo, igualmente presente em algumas civilizações contemporâneas.  

A construção de uma sociedade mais bem organizada terá sempre como 

referente o contexto histórico em que o criador de determinada utopia vive. O termo 

“utopia” foi forjado pelo distinto humanista inglês Sir Thomas More (1478–1535), em 

1516, com a publicação da obra Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam 

festivus, de optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia, simplesmente 

denominado de Utopia. O neologismo “utopia” por si criado, provém do prefixo 

grego ou, designando (não) e o étimo igualmente grego topos (lugar), determinando 

um não lugar, um lugar não físico, isolado face à ignorância dos homens.  

O autor reflete sobre a conceito de uma nação perfeita que congrega uma 

sociedade igualitária, íntegra e feliz. A ilha maravilhosa idealizada pelo humanista, 

protegida do meio exterior, “fechada” em si mesma, de modo a não ser infetada pelos 

males de outros, demonstra uma dimensão para-histórica, situando-a no âmbito das 

descobertas marítimas dos portugueses e espanhóis, nos séculos XV e XVI. As 

viagens de descobrimentos permitiram restruturar os conhecimentos geográficos e 

antropológicos dos conservadores e céticos europeus. O encontro com novos povos e 

novas crenças abriu a curiosidade dos europeus, não sendo de estranhar que este 

encontro com “gentes estranhas e bárbaras” que viviam num estado de civilização 

bem distinto, tivesse despoletado a imaginação e o fascínio de sociólogos, filósofos e 

reformadores.  

A personagem principal da obra é Rafael Hitlodeu, um navegador português, 

que narra a sua viagem a Utopia e descreve a sociedade que aí testemunhou. 
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Supostamente Hitlodeu acompanhou Américo Vespúcio (1454–1512) em diversas das 

suas viagens. Na última viagem, pediu a Vespúcio permissão para ficar no Novo 

Mundo e, na companhia de cinco companheiros, empreendeu uma incrível viagem de 

descoberta, tendo-o transportado para uma região temperada a Sul, onde encontra uma 

ilha chamada Utopia. A sociedade avançada e igualitária da ilha surge como a 

preferível aos olhos de More. Como o autor nos explica, estabelece-se a propriedade 

comum de todos bens, cada indivíduo usufrui do direito de voto em sufrágio universal 

secreto e os nativos são genuinamente felizes, dado ser “possível uma vida 

verdadeiramente humana, na qual se equilibra a relação trabalho-lazer” 161 . A 

descrição desta cidade “perfeita” serve os objetivos do autor, criticar o modelo 

autocrático da civilização europeia ocidental seiscentista, sobretudo a Inglaterra, 

sendo notório o decalque feito entre as cinquenta e quatro cidades existentes nesta ilha 

comparativamente aos cinquenta e quatro condados existentes no seu país. 

Esta obra surgiu no seguimento de outras publicações, nas quais já 

conseguimos identificar algumas caraterísticas do género, nomeadamente o desejo de 

escritores e pensadores em arquitetar comunidades modelo, mais avançadas 

socialmente, em contraponto às sociedades desiguais em que vivem. Podemos 

destacar a obra A República de Platão, na qual Sócrates discorre sobre as virtudes e os 

defeitos dos vários regimes políticos, além de ser apresentada uma cidade ideal, 

designada como “Kallípolis” que significa “cidade bela”, ou História Sagrada (escrita 

provavelmente no século III a.C.) do escritor igualmente grego Evémero (330 a.C.–

250 a.C.).  

Contudo, retornamos a uma história facultada por Platão que marcou não 

somente o género, mas cujo pensamento ajudou a moldar a civilização ocidental 

quando foi recuperada no renascimento, a narrativa da lendária ilha da Atlântida. Nos 

textos Timeu e Crítias (cerca de 360 a.C.) são apresentados factos históricos relativos 

a uma ancestral potência naval, localizada perto das Colunas de Hércules, Atlântida, 

que tenta subjugar Atenas, mas sem sucesso.  

Aquela seria uma ilha vastíssima, colonizada pelos atlantes, descendentes do 

titã Atlas, filho de Posídon (Deus do Mar). Outrora teria sido uma nação próspera e 

feliz, os atlantes seriam justos e regidos por leis íntegras e equilibradas. Contudo, a 

                                                         
161 Madonna-Desbazeille, Michèle, “Utopia”, in Michèle Riot-Sarcey et al. Trad. Carla Bogalheiro Gamboa e Tiago Marques 
(2008): Dicionário das Utopias. Lisboa: Edições Texto e Grafia, p. 253.    
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sua vaidade e arrogância remeteram-nos para a conquista do mundo mediterrâneo, 

tendo Atenas desfeito as suas ambições imperialistas. Posteriormente, foram 

castigados pelos deuses pela sua ousadia e a nação foi submersa da face da Terra, 

tornando-se apenas uma memória obscura. 

Esta história foi muitas vezes parodiada, dada a falta de documentos históricos 

fidedignos que comprovem a veracidade de tal civilização. A viagem imaginária 

narrada em redor da lua em Uma História Verdadeira por Luciano de Samosata 

evidencia claramente uma índole utópica, satirizando com as odisseias mirabolantes, 

como é o caso da Atlântida platónica, apresentadas como verdadeiras, contadas pelos 

autores seus contemporâneos ou seus antecessores. A presença deste elemento satírico 

contempla muitas ficções utópicas. 

 Embora, encontremos algumas propriedades do discurso utópico 

anteriormente à publicação da obra de More, foi a obra Utopia que consolidou os 

alicerces para a sustentação do género, nomeadamente graças à sua dimensão social e 

política. Gregory Claeys e Lyman Tower Sargent, em The Utopia Reader, explicam o 

foco da expressão cunhada por More.  

Thus, the primary characteristic of the utopia is its nonexistence combined with a topos 
– a location in time and space – to give verisimilitude (…). As a literary genre, utopia
refers to works that describe an imaginary society in some detail162.

Tanto a definição de Dufour como as definições de Claeys e Sargent tornam 

evidente a conceção da utopia, por um lado, como um lugar ideal na mente do seu 

criador e, por outro lado, ficcional e imaginário, produto da esfera histórico-social que 

o seu pensador habita. Todavia, alguns estudiosos como Michèle Riot-Sarcey,

Thomas Bouchet ou Antoine Picon advogam, teremos que ter atenção ao uso que

consagramos ao termo utopia, pois não é somente um título de uma obra literária que

por extensão passou a classificar um género literário, mas sobretudo ao longo do

tempo tem merecido uma constante ressemantização, remetendo nos nossos dias para

a projeção “de um sonho irrealizável, ausente na intenção dos utopistas”163. No supor

destes três teóricos o termo mais correto a utilizar será o de eunomia, ou seja, a

prática da boa lei, ou de uma lei desejável, acrescentando “cuja adopção resolveria os

162 Vide: Claeys, Gregory and Lyman Tower Sargent (eds) (1999): The Utopia Reader. New York: New York University Press, 
p. 1.
163 Klein, Gérard, “Ficção Científica”, in Michèle Riot-Sarcey et al. Trad. Carla Bogalheiro Gamboa e Tiago Marques (2008):
Dicionário das Utopias. Lisboa: Edições Texto e Grafia, p. 123-124. 
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problemas das sociedades humanas, e a descrição da sua aplicação triunfante”164. 

Contudo, neste trabalho continuaremos a aplicar o termo comummente referenciado 

de utopia, por entendermos que se conjuga melhor com os nossos propósitos. Já o 

crítico literário Fredric Jameson salienta o surgimento de um impulso utópico paralelo 

à institucionalização do género da utopia “detectable in daily life and its practices by 

a specialized hermeneutic or interpretive method” (Jameson 1995: 1). 

Saliente-se que as utopias têm, na sua génese, a descrição de sociedades que se 

localizam em “universos” isolados, fechados e praticamente inalcançáveis. Estes 

mundos são marcados por um certo imobilismo e longevidade das condições 

encontradas pelos protagonistas, sendo consideradas desejáveis, em contraste com os 

locais de onde provêm os autores destas ficções. Na perspetiva de Adams Roberts, o 

texto utópico “takes its force from the implied contrast between the ‘ideal’ society 

being described and the imperfect world in which the author and his/her readers 

actually live” (Roberts 2005: viii). 

A obra de More foi tão impactante que abriu um riquíssimo filão para outros 

pensadores posteriores refletirem sobre o seu paradigma da “cidade ideal”. Muitos 

destes trabalhos narram viagens extraordinárias, sendo evidente a relação entre a 

utopia literária e a narrativa de viagem, uma vez que “a viagem é uma forma de 

exprimir um devaneio, ou seja, de não separar o pensamento (alternativa política) da 

imaginação (literária), num mesmo movimento (...)”165. 

Entre algumas destas “viagens” utópicas e literárias encontramos obras 

notáveis como é o caso de L’Abbaye de Thélème (1534), de François Rabelais (1494–

1553); New Atlantis (1627), de Francis Bacon (1561–1626), inspirado por Platão e as 

supostas referências a avançadas civilizações antigas; o ensaio filosófico The 

Commonwealth of Oceana (1656), de James Harrington (1611–1677); The 

Description of a New World, Called the Blazing-World (1666), da duquesa de 

Newscastle-Upon-Tyne, Margaret Lucas Cavendish (1623–1673), ou Gulliver’s 

Travels (1726) de Jonathan Swift (1667–1745). Tanto a obra de Bacon, como de 

Harrington ou de Cavendish transportam os leitores até comunidades que 

conseguiram resolver os seus diferendos políticos, sociais ou religiosos, chegando a 

um compromisso ideal para todos os cidadãos. Estas utopias positivas, são apelidadas 

de eutopias, ou seja, remetem-nos para a noção de “bons lugares”. Nas palavras de 
                                                         
164  Ibid., p. 124. 
165 Cave, Cristophe, “Ano 2440 (O)”, in Michèle Riot-Sarcey et al. Trad. Carla Bogalheiro Gamboa e Tiago Marques (2008): 
Dicionário das Utopias. Lisboa: Edições Texto e Grafia, p. 258. 
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Lyman Tower Sargent: 

a non-existant society described in considerable detail and normally located in time and 
space that the author intended a contemporaneous reader to view as considerably better 
than the society in which the reader lived (Sargent 1994: 9). 

Note-se que as primeiras eutopias iniciam-se com as narrativas mitológicas, ao 

desvendarem um passado longínquo de paz e de comunhão entre homens e deuses, 

tendo como cenários idílicas ilhas, paraísos terrestres ou divinos, ou ainda lendárias 

Arcádias, somente ao alcance de excecionais heróis e heroínas humanos, cujas gestas 

são premiadas, na maior parte dos casos, numa fase post mortem, pelas divindades ou 

pela própria natureza. Estes tempos primevos ficaram retratados em vários mitos 

gregos e latinos, nas variações da descrição do Éden; na Idade de Ouro relatada pelo 

poeta Hesíodo durante o século VIII a.C. nas suas obras Teogania e Trabalho e Dias, 

forjando a lenda dos Homens de Ouro ou dos Primeiros Homens, desfrutando uma 

existência perene de ociosa felicidade; na imagética pastoril, na qual a natureza 

selvagem, imaculada, protegida por bondosos deuses, é o espaço idílico dos pastores, 

tal qual o poeta latino Virgílio (70 a.C.–19 a.C.) plasmou na noção do locus amoenus 

e celebrizou nas suas éclogas e nas visões milenaristas de algumas religiões que 

encontram eco no sentimento nostálgico do Paraíso Perdido da mitologia cristã.166 

No entanto, o ser humano sempre revelou a ambição de não viver dependente 

dos desejos ou caprichos dos deuses ou da natureza, rebelando-se, querendo tomar o 

controlo do seu próprio destino, projetando na Terra, ao seu modo, estes paraísos. No 

decurso da história da humanidade, houve épocas em que este desiderato foi 

estimulado, nomeadamente na senda das descobertas científicas, das Revoluções 

Industrial e Agrícola, no despontar das revoluções americana (1776–1783) e francesa 

(1789–1799). Esta conjetura, no século XVIII, possibilitou o foco mediático para a 

implementação de condições de equilíbrio social e económico, quer na Europa, quer 

na América do Norte. Novos modelos políticos e sociais nascidos da tríade 

revolucionária “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” aderiram à promessa de um 

futuro próspero, “which the utopian promise of a society of greater virtue, equality, 

and social justice was now projected” (Claeys & Sargent 1999: 3).  

Neste contexto de grande efervescência científica, política e cultural  e ainda 

na longa tradição das viagens imaginárias e extraordinárias descritas pelo género 

166 Vide: Claeys, Gregory and Lyman Tower Sargent (eds) (1999): The Utopia Reader. New York: New York University Press, 
p. 2.
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utópico, a FC encontra o seu trilho e horizontes de expectativas entre o desejo e os 

receios do progresso futuro que a ciência e a tecnologia reservam à humanidade. 

Nesta época revolucionária, emergem alguns escritores a produzirem ficções 

especulativas acerca de novas teorias e descobertas científicas e tecnológicas. A FC 

desponta neste período de grande projeção da “razão científica”, desenvolvendo-se 

durante os séculos seguintes. 

Não é por acaso que durante o século XVIII, a que Gérard Klein apelida de 

“período arcaico” 167  da FC, assomam várias obras sugestionadas por impulsos e 

influências do género utópico. Os escritores lançam-se num jogo de antevisão do 

futuro, na procura do ineditismo e, em simultâneo, do revolucionário. Uma das obras 

de referência L’An 2440 (1771), de Louis-Sébastien Mercier (1740–1814), 

considerada a primeira ucronia ou utopia no tempo, marcou um ponto de viragem 

essencial no género utópico, colocando a ênfase da sua ficção não em um local 

imaginário, mas sim num lugar real, no caso a cidade de Paris. O protagonista da 

narrativa, um cidadão do século XVIII, adormece e acorda sete séculos no futuro, 

precisamente em 2440 e relata as diferenças radicais que se operaram na capital 

francesa. Christophe Cave afirma que a publicação de Mercier está “longe de ser uma 

obra de antecipação situada num de fora-do-tempo ou num não-lugar, este texto 

projecta os seus espaços no eixo de uma temporalidade que se revela ser a da história 

e do progresso”168. Registe-se que o subgénero da narrativa baseada em sonhos teve 

grandes seguidores nos séculos subsequentes como Edward Bellamy (1850–1898) ou 

William Morris (1834–1896). Este texto partilha tanto do cariz eunómico da utopia 

(protótipo da ordem e da boa lei), como o caráter imbuído de cientificidade da FC, 

deixando transparecer a evidente relação próxima entre a FC e a ficção utópica, 

embora esta relação seja muito mais complexa. Se analisarmos atentamente ambos os 

géneros têm alguns pontos de contacto. A FC foi retirar à utopia lugares imaginários 

longínquos, muitas vezes oásis paradisíacos em que a felicidade existe numa 

sociedade exterior à nossa e/ou em uma realidade alternativa. Outro ponto em comum 

remete-nos para o desejo de transformação humana, de modo a alcançarmos um nível 

de perfeição superior e assegurarmos a felicidade para toda a espécie humana. Esta 

transformação está intimamente relacionada com o bom uso da ciência e da 

                                                         
167 Klein, Gérard, “Breve História da Ficção Científica”, in Michèle Riot-Sarcey et al. Trad. Carla Bogalheiro Gamboa e Tiago 
Marques (2008): Dicionário das Utopias. Lisboa: Edições Texto e Grafia, p. 124. 
168 Cave, Cristophe, “Ano 2440 (O)”, in Michèle Riot-Sarcey et al. Trad. Carla Bogalheiro Gamboa e Tiago Marques (2008): 
Dicionário das Utopias. Lisboa: Edições Texto e Grafia, p. 23. 
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tecnologia. Porventura, no período dourado do racionalismo científico, não terá sido 

menos importante o enorme contributo conferido pelo género da utopia em termos de 

ferramentas de análise e de crítica do progresso social de uma determinada sociedade. 

Por seu lado, a FC dotou o género utópico, segundo Klein, de dois elementos 

fundamentais, a saber: “o primeiro é a antecipação, que faz virar as sociedades ideais 

para o futuro e portanto para a esperança e para o teoricamente realizável. O segundo 

é a utilização sistemática da narrativa romanesca”169. Como assevera, era inevitável 

que os dois géneros convergissem “através desse território comum – o futuro – onde 

tanto se exibem programas e projectos, como questões. A ficção científica absorveu 

de facto toda a antecipação (…)”170, conclui.  

A ficção utópica esteve na origem e na subsequente afirmação da FC como um 

género credível, assimilando especificidades da utopia e em algumas ficções quase 

fundindo-se com esta. Disso faz menção Suvin, inclusivamente indo mais longe ao 

analisar a confluência dos géneros: 

utopian fiction is not only, historically, one of the roots of SF, it is also … one of its 
forms … Utopian fiction is the socio-political subgenre of SF, it is social-science 
fiction or SF restricted to the field of social-political relationships or to socio-political 
constructs understood as crucial for the destiny of people (Suvin 1988: 38).  

A declaração de Suvin é ousada. Outros estudiosos como Frederick Jameson 

ou Carl Freedman na mesma linha ideológica de Suvin são, contudo, um pouco mais 

moderados, preferindo salientar uma dose de irmandade que ambos os géneros 

partilham. Todavia, o que convém reafirmar além dos mesmos percursos que a FC e a 

utopia decidiram juntos atravessar e as afinidades que mantêm, é a capacidade que a 

FC tem de incorporar no seu corpus, denotando imperativos de ordem moral, de 

examinar o contexto histórico em seu redor e manifestar uma “crítica social e 

política” tal como Dufour advoga, dotando o seu discurso de maior legitimidade e 

maior autenticidade: 

a utopia permite o exercício de uma crítica que pressupõe, por definição, uma distância 
face à realidade efetiva. A utopia tem assim um lugar positivo, desde que a sua única 
função seja crítica (…) tal como surge nos autores contemporâneos de FC, ela parece a 
pista do futuro que encontramos no nosso presente (Dufour 2011: 158). 

169 Klein, Gérard, “Ficção Científica”, in Michèle Riot-Sarcey et al. Trad. Carla Bogalheiro Gamboa e Tiago Marques (2008): 
Dicionário das Utopias. Lisboa: Edições Texto e Grafia, p. 125. 
170 Ibid., p. 125-126.
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No final do século XIX, afloram publicações de alguns pensadores socialistas 

cujas ficções utópicas influenciam o género emergente, o “romance científico” que 

tinha no francês Jules Verne e no britânico Herbert George Wells os seus expoentes 

máximos, abrindo antecedentes para a convergência entre os dois géneros. Destacam-

se as publicações de Edward Bulwer-Lytton (1803–1873) Vril, the Power of the 

Coming Race, em 1871, no seguinte ano Erewhon: or, Over the Range de Samuel 

Butler (1835–1902), Looking Backward: 2000–1887, em 1888, de Edward Bellamy e 

News From Nowhere, or An Epoch of Rest, de 1891, escrita por William Morris e 

apreciada como uma resposta a Looking Backward 2000–1887. 

O livro do escritor norte-americano Bellamy Looking Backward: 2000–1887 

narra o sonho do Julian West que, após ter entrado num estado de transe de hipnose, 

acorda no ano 2000 e encontra uma nação americana coletivizada e industrializada 

impregnada por ideais socialistas, tendo sido eliminadas a pobreza, as desigualdades 

sociais e a guerra. Contudo, todos os indivíduos obedecem a um estrita disciplina 

militar e devem fazer a recruta militar, mulheres incluídas, a partir dos vinte e um 

anos de idade. Todavia, esta obra não foi inspiradora para alguns pensadores, tendo 

gerado alguma controvérsia do outro lado do Atlântico. Um dos grandes detratores do 

escritor norte-americano foi o poeta e ensaísta britânico Morris, cuja obra News From 

Nowhere, or An Epoch of Rest é uma crítica dura ao livro de Bellamy. A visão de 

Morris descreve uma Inglaterra idílica e rural preservada com claras semelhanças à 

Idade Média. Similarmente ao protagonista do texto de Bellamy, o protagonista de 

Morris acorda no futuro e depara-se com uma sociedade feliz que praticamente aboliu 

o uso de máquinas e/ou outros apetrechos tecnológicos. As pessoas vivem em 

comunidades harmoniosas que se assemelham a comunas como as que se formaram 

durante a Idade Média, mas a liberdade individual de cada cidadão está 

salvaguardada, ao contrário do que acontece no livro de Bellamy. 

Assinale-se que ambos os textos figuraram como duas das principais obras 

seminais do pensamento socialista novecentista e influenciaram a criação de 

numerosos grupos e movimentos socialistas na Europa e na América do Norte. 

Todavia, ficou igualmente manifesto que não tiveram tempo para se fortalecerem e 

sobreviverem a uma época de grandes conturbações sócias, políticas e de tremendos 

conflitos bélicos, como a Guerra Hispano-Americana de 1898, ou as Guerras dos 

Boers, entre 1880 e 1902, opondo colonos de origem holandesa, alemã, dinamarquesa 

e francesa ao exército britânico dominador na África do Sul. Talvez a humanidade 
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ainda não estivesse preparada para estes movimentos, surgindo como ideais avant-

garde de comunidades autossuficientes e pacíficas fora do seu tempo ou lugar, tal 

como as comunidades projetadas por More ou Platão. 

 

* 

 

Numa época de forte pendor progressista e otimista, avanços na medicina 

permitiram a prevenção, tratamento e cura de muitas doenças e o aumento da 

esperança média de vida, sendo responsável pelo célere crescimento populacional no 

hemisfério norte. Assistiu-se a um grande desenvolvimento dos transportes marítimos, 

com a introdução de navios a vapor mais velozes, o surgimento da locomotiva e de 

múltiplas redes ferroviárias, tendo revolucionado significativamente o comércio, o 

movimento de pessoas entre regiões distantes e o processo de urbanização. 

Num movimento que se iniciou com as diversas revoluções industriais e 

agrícolas, iniciadas na Europa e rapidamente estendidas à América do Norte, 

emergem novos métodos de fertilização e de mecanização do mundo rural, criando-se 

grandes explorações agrícolas, despontando uma nova economia de mercado, que 

vinha substituir o sistema feudal, economias de escala ou de subsistência. 

Rapidamente, as máquinas fazem o trabalho desenvolvido por dezenas de homens e 

mulheres, tornando-os supérfluos. Ao longo do século XIX, observamos um 

progressivo êxodo rural em direção às áreas urbanas, sobretudo para trabalharem nas 

mais recentes indústrias siderúrgica, têxtil ou elétrica. Não raras vezes, assiste-se a 

famílias inteiras (pai, mãe e filhos menores) a trabalharem na mesma fábrica e 

partilharem a mesma exígua e lúgubre habitação. As condições de vida desta nova 

classe operária contrasta com a endinheirada classe burguesa, composta por 

empresários e patrões, controlando os meios de produção e a quase totalidade de 

rendimentos que advinham dos seus negócios. O proletariado citadino vive ao sabor 

da lei da oferta e da procura, sendo explorado pelo patronato, depressa se instalando 

um mal-estar entre as classes. A FC e a utopia debruçaram-se sobre os sonhos 

interrompidos de uma geração do final do século XIX e princípio do século XX que 

testemunhou o fim de uma era com o despoletar da Grande Guerra.   

H. G. Wells reflete sobre estas rápidas mudanças e estes conflitos 

sociopolíticos, particularmente no seu primeiro livro, a novela The Time Machine – A 

Máquina do Tempo (1895). O autor narra a história de um pródigo inventor que, no 



 242 

final do século XIX, cria uma máquina capaz de viajar no tempo, transportando-o até 

ao ano 802701. O protagonista rapidamente percebe que a humanidade se 

desenvolveu e se dividiu em duas espécies antagónicas: à superfície vivem os dóceis, 

infantis e ociosos Eloi, enquanto que os selvagens Morlocks habitam no subsolo, do 

qual emergem todas as noites para atacar e caçar os Eloi. Os Morlocks, ao contrário 

dos Eloi, são resolutos e expeditos, realizando todo o tipo de tarefas. O viajante 

determina que as profundas desigualdades sociais da sua época aumentaram ao longo 

do decurso da história da humanidade e originaram a separação do ser humano em 

duas espécies incompatíveis. Por um lado, os belos Eloi, sendo eles legatários diretos 

de uma elite oligárquica indolente e fútil, educada somente para governar e, por outro 

lado, os Morlocks, aqueles que seriam os herdeiros dos bestializados trabalhadores, 

agora emergindo como predadores furtivos. Aliás a novela utópica socialista de Wells 

reflete sobre os eventuais perigos que toda a humanidade estaria votada caso se 

mantivesse o desequilíbrio económico-social da sua era.  

O pessimismo do escritor inglês face ao futuro do Homem volta a ficar bem 

patente em When the Sleeper Wakes (1899), na qual a influência de Bellamy se torna 

inquestionável e o próprio autor britânico reafirma ao caraterizar a obra nestes termos: 

“a romance of the immediate future, somewhat on the lines of Mr. [Edward] 

Bellamy’s Looking Backwards [sic]”171. 

 À semelhança do livro de Bellamy, o protagonista de Wells, Graham acorda 

no futuro, após ter entrado em coma em 1897, e descobre que é um homem muito rico 

e poderoso, uma vez que os juros das suas poupanças de mais de duzentos anos 

aumentaram exponencialmente. Graham sofre um choque cultural quando se apercebe 

que Londres se transformou numa megapolis fria e desumana. Surpreendido e 

confuso por todas as transformações radicais que se operaram em dois séculos, 

sobretudo pelas ambições políticas desmedidas por parte daqueles que o rodeiam, o 

protagonista torna-se um alvo a abater. Wells observa com pessimismo o capitalismo 

exacerbado e a evolução tecnológica desenfreada e os seus resultados nefastos, 

principalmente a sobrepopulação, o consumismo, o desaparecimento de habitats 

naturais e a perda de valores da humanidade.  

Contudo, em duas obras posteriores, as quais poderíamos considerar eutópicas, 

o prolífico escritor antecipa o progresso racional, de índole darwinista, da 

                                                         
171 Gunn, James, “The Man Who Invented Tomorrow”, in Lou Anders (ed) (2004): Projections: Science Fiction in Literature & 
Film. Monkey Brain Books: Austin, p. 281. 
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humanidade. Em A Modern Utopia (1905), claramente inspirada em New Atlantis de 

Bacon e A República de Platão, e The Shape of Things to Come (1933), o autor 

evidencia a sua crença no progresso tecnológico como a solução dos problemas que o 

Homem enfrenta, ao planificar uma sociedade global limpa, eficiente, pragmática e 

bem organizada dirigida por uma elite de Samurais.172 Registe-se que, nesta obra, as 

cidades transformam-se em grandes aglomerados populacionais com a ajuda de 

máquinas, deixando as áreas envolventes praticamente desertas. 

Wells teve o condão de reestruturar os alicerces da FC moderna, em parte pela 

notável conjugação entre a FC e a utopia, ajudando ao seu fortalecimento. 

* 

3.2 – O pulsar distópico da FC no dealbar do século XX: a metamorfose da 

cidade industrial na Babel messiânica 

“Vamos construir uma cidade 
e uma torre, cujo cimo atinja os céus! 

Assim, havemos de tornar-nos famosos para evitar  
que nos dispersemos por toda a superfície da terra!” 

(Genesis 11, 4) 

"Não é livre o homem que não se governa a si mesmo; 
a liberdade existe na proporção do autodomínio equilibrado." 

John Webster (1580–1624) 

A inquietude de uma época de severas alterações sociais e económicas fica 

plasmada nos novos movimentos estético-artísticos, as vanguardas artísticas, mais 

tarde assimiladas como Modernismo, que entretanto surgem em catadupa. Muitos 

destes movimentos procuram, com o virar do século, cortar radicalmente com o 

passado, reagindo negativamente ao status-quo estabelecido, contra os ideais 

aristocráticos e elitistas, privilegiando o cosmopolitismo, a liberdade criadora, a 

originalidade e a novidade arreigada ao fascínio pela verticalidade dos edifícios 

projetados pela arquitetura, pela máquina, pelo rápido desenvolvimento dos 

transportes como o automóvel, das locomotivas e, mais tarde, do avião e o respetivo 

172 Wegner, Philip E., “Utopia”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science Fiction, Malden, Oxford: Blackwell 
Publishing, p. 87. 
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encurtamento das distâncias. O italiano Filippo Marinetti (1876–1944) no seu  

Manifesto Futurista, em 1909, soube traduzir na perfeição o fascínio desta nova 

geração da máquina em movimento vertiginoso rumo ao progresso. 

Contudo, nem todos os artistas, nomeadamente os escritores, comungavam 

deste fascínio pela rápida mecanização técnica do nosso mundo. Intelectuais 

apelidados de “High modernists” opunham-se veementemente face às rápidas 

alterações e introduções tecnológicas na sociedade, receando que  os seres humanos 

se transformassem em meras rodas dentadas de uma engrenagem, assomando o perigo 

de a humanidade perder a sua identidade e a ligação telúrica com a Terra.173  

A viragem de século, as incertezas quanto a um mundo em constante mudança 

e em profunda fase de mecanização marcam uma nova fase do género utópico, com a 

emergência das distopias que marcarão definitivamente o século XX. A expressão 

distopia (também apelidada de utopia negativa ou contrautopia em oposição ao termo 

utopia e eutopia) provém dos termos gregos dis + topos, traduzidos por “obstáculo, 

carência ou mau” e “lugar”, respetivamente, sugerindo a descrição de um lugar 

imaginário terrível, no qual o medo predomina nas palavras de John Carey (Carey 

1999: xi). Claeys e Sargent sublinham o caráter nocivo da realidade apresentada aos 

leitores: “a utopia that the author intended a contemporaneous reader to view as 

considerably worse than the society in which the reader lived”174. Pressupõe-se que a 

distopia descreve uma sociedade futura adversa e opressora, aludindo a comparações 

com a realidade efetiva a que o autor e os leitores se inscrevem.  

  

* 

 

No dealbar do século XX, cabe ao escritor inglês Edward Morgan Forster 

(1879–1970) um dos primeiros documentos literários que testemunha a aliança do 

género da FC ao ramo mais negativo da utopia. O conto distópico When The Machine 

Stops servirá de inspiração à FC literária e cinematográfica ao longo do século XX. 

Forster descreve uma sociedade futura incapaz de viver à superfície do planeta e que 

despreza o mundo da natureza. Cada indivíduo habita isolado numa cela apenas 

comunicando com o exterior através de um aparelho tecnológico omnipresente que 

                                                         
173 Roberts, Adam (2007): The History of Science Fiction. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, p. 158. 
174 Claeys, Gregory and Lyman Tower Sargent (eds) (1999): The Utopia Reader. New York: New York University Press, p. 2. 
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controla as mentes e os corpos de todos os cidadãos, simplesmente apelidado de 

“Máquina”. A utopia negativa de Forster revela uma crítica mordaz aos 

desenvolvimentos tecnológicos e à dependência total das máquinas por parte da 

humanidade, receando a uniformização da humanidade em prejuízo das diferenças 

que tornam único cada indivíduo. De ressalvar que Forster previu o surgimento de 

meios de comunicação como a televisão, a rádio e o telefone. 

Os piores receios e previsões de Wells ou Forster tornaram-se reais com o 

despoletar da Primeira Grande Guerra (1914–1918), e deixaram a nu as fragilidades 

dos pilares em que velho mundo ocidental assentava. A corrida desenfreada ao 

armamento e a chacina de milhões de pessoas durante este período negro da nossa 

história deixaram marcas insaráveis e abalaram a confiança de uma humanidade que, 

até à primeira década do século XX, observou com deslumbramento os rápidos 

avanços da ciência, da tecnologia e da medicina, refletidos na melhoria das condições 

de qualidade de vida.  

 Após o fim deste terrível conflito bélico, a humanidade demora tempo a 

reerguer-se dos escombros. O imperialismo feudal europeu termina; os impérios 

alemão, austro-húngaro e otomano findam; o mal-estar é evidente, mesmo após o 

termo do conflito.  

Em simultâneo, o processo de industrialização não cessa. O modelo capitalista 

é recebido de braços abertos por países como os Estados Unidos ou o Reino Unido, 

países que saem vencedores do grande conflito, já herdeiros das revoluções dos 

transportes, industrial e agrícola.  

O primeiro quartel do século XX está ligado ao progressivo empobrecimento 

dos solos e à degradação da qualidade de vida no mundo rural, e ao êxodo massivo 

para as cidades, que veem a sua população aumentar vertiginosamente, graças à 

promessa de trabalho, de melhores condições de vida e de prosperidade no espaço 

urbano. Nas fábricas, o clima de instabilidade, já patenteado desde o final do século 

anterior, conhece novos contornos, com o avolumar das clivagens socioeconómicas e 

de vários conflitos que despontam entre o patronato e os operários com a 

intermediação dos sindicatos, entretanto criados.  

Inexoravelmente, durante o século XX, intitulado do século da urbanização, 

formaram-se grandes aglomerados urbanos com uma extensão que, por vezes, alcança 

uma área de várias dezenas de quilómetros quadrados e onde se agrupam vários 

milhões de indivíduos, apelidados de megacidades. Uma destas cidades é Londres, 
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centro nevrálgico do império britânico (detentor da sorte de mais de 1/5 da população 

mundial). Inspirada pelas vanguardas artísticas, como o Futurismo, Cubismo ou o 

Abstracionismo Geométrico, novas correntes surgem na arquitetura, corporalizadas 

em movimentos como a Escola de Bauhaus, na Alemanha, a Vanguarda Russa, na 

recém formada União Soviética ou as protagonizadas pelos idealistas Le Corbusier 

(1887–1965), tanto na França como na Suíça, e Frank Lloyd Wright (1967–1959), nos 

Estados Unidos. A reformulação estética introduz novos pressupostos teóricos 

formatados pela crescente mecanização da sociedade, prefigurados no elemento 

fundamental da indústria – a máquina. Neste processo revolucionário a precisão 

artificial da máquina absorve o indivíduo e o seu entorno natural, num processo 

similar ocorrido com as demais outras artes, como a dança ou o teatro, entre outras 

artes performativas que replicam em palco o movimento alucinante da máquina. 

Dominique Rouillard reflete sobre a relação entre a utopia e a arquitetura, 

numa conexão simbiótica e profícua. “A arquitectura torna visível, «realiza» a utopia, 

confere-lhe uma existência, uma forma de realidade. Por fim, a arquitectura participa 

na inculcação ou na incorporação de novos modos de vida”175. 

A procura da cidade ideal moderna rompe com as ideias do passado, ao 

mesmo tempo que tenta conjugar a disciplina urbanística, com a necessidade de 

funcionalidade num espaço cada vez mais sobrepovoado. Emergem projetos como as 

Unidade de Habitação de Le Corbusier para albergar vários milhões de residentes que 

viveriam em comunidade ou a cidade vertical de Ludwig Karl Hilberseimer (1885– 

1967). Estes projetos extraordinários tornam ainda mais significativa a ligação entre a 

arquitetura e utopia. “O laço com a utopia reforça-se ainda mais quando o projecto 

pretende ser exemplar”176. 

Conquanto, não é somente à utopia e à arquitetura que a implementação da 

cidade ideal interessa. O poder político encontra nas reflexões promovidas por 

aquelas uma via para agir diretamente sobre a organização da sociedade, fazendo 

refletir o seu domínio.  

Rapidamente, a cidade transfigura-se no sentido da verticalidade. O 

surgimento das grandes urbes, traduziu-se numa maior alienação e gradual 

desequilíbrio do ser humano com o seu entorno natural. As megacidades tornam-se 

                                                         
175 Rouillard, Dominique, “Arquitectura”, in Michèle Riot-Sarcey et al. Trad. Carla Bogalheiro Gamboa e Tiago Marques (2008): 
Dicionário das Utopias. Lisboa: Edições Texto e Grafia, p. 24. 
176 Picon, Antoine, “Cidade Ideal”, in Michèle Riot-Sarcey et al. Trad. Carla Bogalheiro Gamboa e Tiago Marques (2008): 
Dicionário das Utopias. Lisboa: Edições Texto e Grafia, p. 56. 
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amontoados de pessoas, que se acotovelam entre si, locais cinzentos e inóspitos. A 

vida deixa de ser pautada pela luz solar, mas pelos horários dos transportes públicos, 

pelo trânsito e pelas longas e penosas jornadas de trabalho. O mundo exterior, o 

campo é uma miragem, quando não uma ameaça para o bem-estar da comunidade 

urbana. Os ideais transmitidos pelas velhas Atlântidas e Utopias fervilhando de vida 

natural, ao mesmo tempo repositório de justiça e igualdade, paz e fraternidade, 

protegidas pelos obstáculos geográficos naturais, transformaram-se progressivamente 

em projetos insulares políticos insustentáveis e indecorosos. Grandes metrópoles 

claustrofóbicas emergem do lado interior das barreiras de betão e vidro, somente 

possibilitando descortinar o que lhe é permitido pelo governo da cidade ou do estado.  

É precisamente na cidade racional e desumana, altamente tecnocientífica que 

escritores e cineastas tornaram o palco ubíquo das suas divagações. A cidade torna-se 

o tubo de ensaio de cada regime tirânico representado, pois a urbe aglutina as

aspirações e as frustrações da própria humanidade e replica a organização

sociopolítica do estado central. Na nossa opinião, a descrição da cidade protótipo, no

contexto da FC, surge mais elucidativa em alguns documentos fílmicos e vai ao

encontro do que Roberts afirma ao ajuizar sobre o poder magnético que o cinema de

FC exerce sobre nós.177

É na instável Alemanha do pós-guerra, no período da República de Weimar 

(1919–33), marcado pela desagregação social, pela hiperinflação e por greves 

multitudinárias, que surge o filme épico de FC Metrópolis, do realizador austríaco 

Fritz Lang, tido como o primeiro grande filme do género e o mais caro da história do 

cinema até à data da sua estreia. Produzido pelos estúdios UFA da Alemanha, o filme 

serviu de trampolim a Lang que, antes de enveredar pela carreira de realizador, 

estudara engenharia, pintura e arquitetura, entre outras artes, conhecimentos diversos 

e preciosos que transportaria para o grande ecrã. Ao longo do seu percurso como 

cineasta sempre ficou manifesta uma obsessão com os efeitos perversos gerados pela 

industrialização e uma crítica acérrima ao capitalismo destituído de generosidade.178 

Em Metrópolis, filme também por si escrito em coautoria com a sua mulher Thea von 

Brau, Lang examina mais a fundo a questão da exploração do homem pelo homem 

exercida pela classe mais abastada, detentora de capital e dos meios de produção em 

nome de um capitalismo exacerbado que visa somente o lucro e a manutenção do 

177 Roberts, Adam (2007): The History of Science Fiction. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, p. 186. 
178 Bould, Mark “Fritz Lang”, in Mark Bould (ed) (2010): Fifty Key Figures in Science Fiction. London/New York: Routledge, p 
132.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3polis_(filme)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3polis_(filme)
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status-quo, gerando apenas o aumento do fosso entre os mais ricos e os mais pobres 

remetidos para uma posição de escravatura, lembrando a novela de Wells, A Máquina 

do Tempo. 

São notórias as influências de Wells: a insensatez de um mundo que persiste 

em embarcar na promessa da facilidade e da felicidade conferidas pelos últimos 

progressos científicos e tecnológicos. Em conformidade com o escritor britânico, 

Lang situa a ação num futuro distante, no ano 2026, numa gigantesca cidade 

apelidada de Metrópolis. O termo deriva do grego “metropolis” que significa a 

cidade-mãe, a cidade ou território original a partir da qual as colónias gregas se 

estendiam, mantendo uma forte ligação e identificação cultural e política com a 

primeira. Mas ao invés das comunidades gregas que se congregavam em cidades-

estado constituídas por homens considerados livres e iguais que contribuíam para a 

governação da polis, nesta imensa urbe, deparamo-nos com uma organização 

sociopolítica bem diferente, subsistindo uma separação entre uma elite plutocrata que 

administra e uma classe pobre que trabalha em regime de servidão e cativeiro, longe 

de poderem ser considerados cidadãos. Simbolicamente estes homens e as suas 

miseráveis famílias ocupam não somente a base desta pirâmide social, como também 

habitam nas profundezas da megacidade (remetidos para os “esgotos” como se de 

ratos se tratassem), bem abaixo da jubilosa cidade de betão conquistada ao mundo 

natural. Nela se erguem os gigantescos arranha-céus habitados pelos senhores desta 

grande cidade-farol da modernidade tecnológica. Lang, nitidamente, ficou 

impressionado pelo cenário esmagador de Nova Iorque, aquando da sua chegada ao 

porto daquela cidade, em 1925 179 . O cineasta austríaco terá sido, igualmente, 

influenciado pelas últimas tendências procedentes, quer dos movimentos de artes 

plásticas, quer dos movimentos arquitetónicos, com as quais Lang estava 

familiarizado, como os expressionistas alemães, a Art Deco, a Escola de Bauhaus, que 

segundo Rouillard “foram os primeiros e raros arquitectos a reinvidicar o caráter 

utópico dos seus projectos”180. 

A geometria vertical como a urbe se organiza em função da divisão sócio- 

administrativa reflete, por um lado, o conflito de classes existente, e por outro, as 

ambições desmedidas de uma elite sedenta de poder e da preservação a qualquer custo 
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do seu estatuto. O magnífico edifício apelidado de “Nova Torre de Babel” destaca-se, 

evidenciando o seu caráter simbólico (que nem por uma única vez conseguimos 

totalmente visionar, dadas as suas proporções descomunais), como o arauto desta 

civilização messiânica. O edifício é-nos apresentado num ângulo contrapicado 

contribuindo para o efeito de grandiosidade junto do espetador.  

Nesta sociedade, a conceção de Deus é praticamente abolida, somente os 

desafortunados frequentam as igrejas e creem numa divindade sobrenatural. Os 

abastados cidadãos da metrópole já há muito substituíram Deus do seu ideário pelo do 

poder que o “capitalismo tecnológico” lhes outorga, transfigurando-se este último no 

novo messias desta nova civilização. A instituição de uma nova ordem social em que 

grande parte da humanidade se encontra subjugada é o reflexo desta alteração do 

paradigma religioso – “a tecnociência de cariz capitalista” vem tomar o lugar de Deus 

e do respeito pelos valores humanos.  

O nome do edifício mais conspícuo da urbe, a “Nova Torre de Babel” 

reivindica o seu propósito, é o centro operacional de onde o grande arquiteto criador, 

Joh Fredersen (Alfred Abel), o senhor de Metrópolis, governa austera e tiranicamente 

toda a cidade, fazendo da tecnologia a sua principal aliada. A Máquina-M controla os 

movimentos dos escravizados operários nas profundezas da cidade, permitindo que a 

cidade à superfície continue a surgir perfeita aos olhos dos felizardos burgueses. 

Não é por mera casualidade que uma das sequências do filme é dedicada 

inteiramente à narração do mito bíblico: a Torre de Babel, a mítica “porta dos 

deuses”. Os criadores do plano da torre, cuja maqueta é um decalque da famosa tela 

datada de 1563 do pintor holandês Pieter Bruegel, “O Velho” (1525–1569), afirmam 

orgulhosamente as suas pretensões de construírem uma torre que penetre os céus: 

“Grande é o Mundo e o seu criador! E Grande é o Homem!” Pretende-se com o 

emprego desta pequena história, incluída no argumento principal da história, 

demonstrar a vontade imemorial do Homem em superar a sua condição humana e ser 

o exclusivo detentor do seu destino, sem qualquer interferência divina.

Utilizando um novo método cinematográfico apelidado de “Processo 

Schüfftan” criado por Eugen Schüfftan (1893–1977), especialista em efeitos 

especiais, Lang conseguiu criar a ilusão dos aviões a voar, comboios a deslocar-se nos 

monorails entre os edifícios e projetar atores e figurantes, através do emprego de 

espelhos no palco futurista da megacidade. Mediante o recurso destes efeitos 

especiais, o realizador austríaco atribui importância à estética cinematográfica, 



 250 

dotando os cenários de uma imagética estimulante, ao mesmo tempo que confere à 

cidade corporativa uma identidade única e cria no público a sensação de realidade.  

Metrópolis não pode ser entendido como um mero exercício casuístico, mas 

como uma reflexão cuidada historicamente contextualizada e influenciado pela 

tessitura utópica, cuja narrativa nos transporta para um tempo futuro. Servindo-se de 

vários avatares bíblicos e mitológicos como a Torre de Babel, a Babilónia corrupta, 

símbolo dos sete pecados capitais, Prometeu, ou Adão e Eva, Lang e Harbou 

apresentam o seu locus horrendus caraterizado por um labiríntico cenário futurista de 

gigantescos edifícios apontados ao céu. Constantemente dezenas de aviões, carros e 

comboios cruzam as estradas e pontes aéreas. A cidade moderna respira racionalismo 

científico. O Homem baniu Deus e substitui-o pelos reclames publicitários luminosos, 

numa procura do sublime, com a exaltação da pujança económica e tecnológica da 

modernidade. Não obstante, os veículos parecem minúsculas abelhas em redor da 

enorme colmeia que resulta ser este espaço opressor, claustrofóbico e desumanizante. 

Tudo foi feito em grande escala por um homem com ambições macromaníacas. Como 

Dufour argumenta é “através de uma arquitetura que afoga as pessoas e assim as 

desumaniza, é uma certa utilização política dessa arquitetura – uma arquitetura 

totalitária, se quisermos” (Dufour 2012: 191). 

Como em outras utopias, Lang e Harbou partem do seu quotidiano, para 

criticar o modelo social e político da sua época. Nas palavras de Christine Cornea 

“rather than depicting an entirely alternative world, the city of Metropolis can 

therefore be seen as an exaggeration of a known world” (Cornea 2007: 18). Ambos 

conseguem analisar perfeitamente as implicações e as consequências do modelo 

capitalista na Alemanha, abrindo uma grave crise social que desembocaria num 

conflito entre as forças opostas retratadas no filme, cuja solução seria harmonizar essa 

relação como aparece plasmada no filme com a união entre Freder (Gustav Fröhlich), 

filho de Joh Fredersern, o símbolo da elite dirigente, e Maria (Brigitte Helm), a 

materna figura que representa o povo laborioso. 

Após a estreia do filme, Wells manifestou o seu repúdio. Em resposta à 

distopia de Lang e Harbou, escreve The Shape of Things to Come e o respetivo guião 

para a adaptação cinematográfica Things to Come (1936), dirigido por William 

Cameron Menzies (1896–1957), uma utopia de dimensão histórica, na qual descreve 

cronologicamente os vários estádios de uma civilização. Ciência e tecnologia são 

apresentadas como singulares ferramentas para a construção de uma sociedade 
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melhor181, demonstrando a crença de Wells que uma elite tecnocrata poderá liderar 

com maior equidade e proficiência os desígnios da humanidade. Tal como afirma M. 

Keith Booker esta obra anseia demonstrar “the utopian potential of humanity’s 

future” 182. Esta “nova ordem” corta com o passado, tendendo a revelar algumas 

disposições tirânicas, mais próprias das distopias, que o próprio escritor de propensão 

socialista abominava: “he sees no future for either capitalism or communism and 

believes that this ‘world state’ would best be run by a benevolent dictator” (Cornea 

2007: 18). Esta elite administra todas as facetas da vida social, económica ou política 

do estado único, negando o princípio de opinião crítica do povo. Esta aparente 

ambiguidade, comprova a complexidade do género utópico e como explica John 

Joseph Adams na introdução a Brave New Worlds: Dystopian Stories, “whether or 

not a society is perceived as a dystopia is usually determined by one’s point of view; 

what one person may consider to be a horrible dystopia, another may find completely 

acceptable or even nigh-utopian” (Adams 2012: 1). Ou seja, a linha que separa a 

(e)utopia da distopia nem sempre é nítida.

Analogamente ao que víramos em Lang, “as maquetas da cidade do futuro 

inscrevem as personagens num espaço imponente” (Dufour 2012: 31). Só que desta 

feita a grande cidade de Everytown está no subsolo, protegida por uma redoma, 

lembrando a cidade retratada em When The Machine Stops, de Forster, ou as cidades 

do Estado Mundial, em Kallocaína, da sueca Karin Boye.  

Em Things to Come, é através da cidade de Everytown que nos vamos 

apercebendo da evolução ou involução desta sociedade, servindo como pretexto para 

analisarmos os avanços tecnocientíficos. Pelo contrário, a cidade de Metrópolis 

empresta não só o nome ao título da película de Lang, como alcança o estatuto de 

protagonista da mesma e torna-se paradigma da modernidade tecnológica. 

Similarmente, outras distopias cinematográficas replicam a força imagética da 

cidade megalómana e vertiginosa, de corporalidade significativa a ponto de se tornar 

um importante e decisivo agente da ação no desenrolar da narrativa. Foram 

necessárias algumas décadas para o cinema de FC devolver às metrópoles futuristas 

uma função primordial na narrativa, mais concretamente em Alphaville, escrito e 

181 Dufour, Éric. Trad. Marcelo Felix (2011): O Cinema de Ficção Científica. Lisboa: Edições Texto e Grafia, p. 31. 
182 Booker, M. Keith “Dystopian”, in M. Keith Booker (2010): Historical Dictionary of Science Fiction Cinema. Lanham; 
Toronto; Plymouth, UK: The Scarecrow Press, Inc. p. 115. 
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dirigido por Jean-Luc Godard, Blade Runner, no qual Ridley Scott contorna Wells e 

homenageia o filme épico de Lang183 e a sequela Blade Runner 2049. 

 

* 

 

Durante a pré-produção de Blade Runner, Scott aconselhou o guionista 

Hampton Fancher (1938–) e a equipa de designers em procurar referências e 

sugestões no quadro “Nighthawks”, de Edward Hopper (1882–1967), a banda 

desenhada do guionista Dan O’Bannon (1946–2009), ou “The Long Tomorrow”, do 

desenhador Moebius (1938–2012) – com quem já tinha trabalhado em Alien –, o 

impressionante skyline de Hong Kong, e em especial o filme realizado por Lang.  

Apesar das diversas influências, o filme tornou-se um novo marco da FC, tal 

como o filme de Lang, cinquenta e cinco anos antes. Blade Runner retoma o retrato de 

uma sociedade sombria e perversa devastada pela poluição, numa era sem Deus, de 

absolutismo tecnicocientífico, conferindo uma reinterpretação dos mitos de Prometeu 

da Torre de Babel, de Adão e Eva, entre outros. 

A metrópole pós-moderna é transferida para Los Angeles, em novembro de 

2019, mas o resultado cinemático é idêntico à película do cineasta austríaco, à medida 

que as primeiras imagens nos tomam. A conceção da cidade megalómana é 

influenciada pela arquitetura gótica e sinistra de Metrópolis, o admirável mundo novo 

onde a tecnologia aflora como triunfante. Efetivamente encontramos muitos 

paralelismos entre as duas narrativas cinematográficas, como veremos seguidamente. 

No início, observamos num travelling o que poderia ser uma qualquer 

megacidade atual, cuja silhueta brilhando na noite se perde no horizonte. Mas algo há 

que rapidamente nos chama a atenção: descomunais incineradoras industriais 

irrompem com fúria, expelindo fogo como se dragões se tratassem, ao mesmo tempo 

que veículos voadores divagam assombrosamente nos céus. Subitamente, em grande 

plano, um olho azul reflete a noturna paisagem urbana e as miríades de faíscas que 

jorram das suas entranhas, o vasto horizonte de construções humanas a ocupar toda a 

profundidade de campo; a cidade emprenhada de luz e sombra. A equipa técnica 

apelidou este cenário horribilis de Hades184, bem sintomático do seu impacto visual. 

                                                         
183 Dufour, Éric. Trad. Marcelo Felix (2011): O Cinema de Ficção Científica. Lisboa: Edições Texto e Grafia, p. 28. 
184 Vide: Dangerous Days: Making Blade Runner (2007). Dir. Charles de Lauzirika. Perf. Ridley Scott, Harrison Ford, Rutger 
Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, and Daryl Hannah. Warner Home Video. 
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Apesar da imagem e da ferocidade que emana, não deixamos de ficar estupefactos 

pela sua beleza. Este olho bem poderia representar o olhar do espetador, admirado 

pela sua visão, ou o olhar supremo do criador desta cidade que “abraça” a sua obra. 

Contudo, com o desenrolar do filme e os vários indícios que nos vão sendo 

facultados, desvendamos que o olhar pertence ao líder dos replicantes rebeldes, Roy 

Batty, o humanoide sintético que, juntamente com mais três companheiros, se envolve 

em vários motins contra humanos, fugindo para a Terra na demanda por aumentar o 

seu curto limite de vida de quatro anos. Roy vê na sua chegada à Terra uma 

oportunidade para apreender o máximo possível, ansiando por absorver cada instante, 

procurando estabelecer uma ligação espiritual e intangível com a tecnocidade, 

fascinado perante o pulsar de transcendência que o invade. Com ele deixamo-nos 

extasiar pela beleza do mundo, tal como John, “o selvagem”, em Brave New World, 

citando The Tempest (1611), de William Shakespeare (1564–1616): “O wonder! How 

many goodly creatures are there here! How beauteous mankind is! O brave new world 

that has such people in it”.  

Como nos é explicado no prefácio escrito do filme, os replicantes são 

escravizados pela humanidade, que neles se apoia para manter o processo de 

conquista e exploração espacial. Roy e os companheiros, tal como o escravo em A 

“Alegoria da Caverna”, de Platão, erguem-se da sua sombra para contemplar o 

horizonte de liberdade que a sua chegada a Los Angeles representa. O mesmo sucede 

com John, “o selvagem”, na perfeita cidade de Londres, onde todos aparentam viver 

em harmonia, num estado de ininterrupta felicidade, aproveitando o manancial de 

oportunidades que a urbe lhes proporciona. 

A música em crescendo, com sons retumbantes semelhantes a trovões 

concorre para esta cena inaugural de rara beleza estética. Este plano-sequência 

culmina com o surgimento dos gigantescos edifícios em forma piramidal, a Tyrell 

Corporation, a “Nova Torre de Babel” de Blade Runner, símbolo do poder e da 

opressão desta nova cidade, onde se cria a nova geração cibernética, os Nexus 6 – da 

Numa entevista concedia por Philip K. Dick a Gregg Rickman, em setembro de 1981, Dick salientou a paisagem dantesca 
exibida, catalisando uma imagem estética impressionante e grotesca. “And I thought, by God, these guys have figured out what 
life is going to be like forty years from now. My God! I’m cmpletely convinced. This is a new art form. It’s like time travel. It’s 
like everything that you  hate about urban life now, escalated to the level of Dante’s Inferno. It was just awful. He couldn’t even 
find room to hop down on the sidewalk. You can´t even run in the future, there’s so many people milling around, doing nothing.” 
Excerto da entrevista realizada a Philip K. Dick, por Gregg Rickman. Retirado de, Rickman, Gregg “They did sight stimulation 
on my brain – Philip K. Dick on Blade Runner”, in Gregg Rickman (ed) (2004): The Science Fiction Film Reader. New York: 
Limelight Editions, p. 274. 
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qual Roy e os seus parceiros fazem parte – usados como mão-de-obra escrava na 

colonização espacial, levando a cabo os trabalhos mais perigosos e difíceis que 

ninguém deseja, assemelhando-se aos operários “robotizados” da Máquina-M. As 

colossais estruturas são monumentos em homenagem à grandeza da humanidade e do 

poder de um homem, criador omnipotente deste domínio. O Dr. Eldon Tyrell, como 

um faraó, desempenha uma função similar à de Joh Fredersen. Ele é o amo deste 

mundo e o criador dos híbridos artificiais. Ambos evidenciam o seu caráter superior e 

quase messiânico, comparável ao titã Prometeu, gerador da rebelião entre humanos e 

deuses olimpianos ao pretender quebrar a barreira entre ambos. 

Os androides não têm qualquer direito, nem recebem qualquer recompensa 

pelas suas árduas tarefas, somente têm de obedecer aos humanos e fazer o que estes 

reclamam. Embora sejam semelhantes aos humanos, são segregados e ostracizados 

como os escravos da caverna platónica ou os operários do subsolo de Metrópolis. 

Identicamente a estes, vivem na ignorância do que se passa fora do seu domínio, a 

vida paradisíaca dos senhores, cujo estilo de vida têm de sustentar; o custo da 

exploração e colonização espacial, sendo a sua admissão à Terra estritamente 

proibida.  

Tal como John, em Londres, ou Lemmy Caution (Eddie Constantine), o herói 

do filme noir Alphaville, ao penetrarmos mais fundo na ruas e encruzilhadas da 

grande urbe de Los Angeles, vamo-nos apercebendo que está longe de ser o paraíso 

prometido pelo admirável mundo novo artificial. Quer em Londres, Metrópolis, 

Alphaville ou agora, em Los Angeles 2019, a tecnologia elevou a Terra para outros 

domínios. A megacidade não é um local natural, mas um local onde Deus foi 

destituído e os homens se esforçam por sobreviver numa era pós-industrial, de 

declínio e corrupção da humanidade em prejuízo do advento tecnocientífico. 

A Los Angeles pós-moderna, matizada de poluição e luzes néon, revela-nos as 

suas ruas sombrias e sujas, onde predomina a confusão entre o moderno tecnológico e 

o velho decrépito, numa colagem onde afluem diversas influências, desde estilos 

arquitetónicos de diferentes períodos e culturas como dos Egípcios, Maias, Gregos, 

Romanos e a estética moderna. De modo a criar este cenário estético, a equipa de 

Scott recorreu ao edifício Ennis Brown House, da autoria do arquiteto Frank Lloyd 
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Wright, que providencia o apartamento ao protagonista Rick Deckard185. A escolha 

estética deste edifício insere-se no projeto de delinear uma cidade retro noir: “a 

futuristic vision of the mechanistic world of 2019 while simultaneously evoking a 

nostalgia for the past”186.  

Godard, quase duas décadas antes, dotou Alphaville de um estilo retro noir e 

futurista, escolhendo como cenário o grande e moderno complexo residencial e 

administrativo de La Défense, em Paris, o mais emblemático exemplo da nova 

arquitetura francesa da época. O cineasta francês adiantou-se a Scott na conceção de 

uma grande cidade enevoada e poluída, uma cidade de contrastes que a tecnologia 

apura e realça: 

(...) enquanto a imagem contrasta o antigo e o moderno: por um lado o pequeno hotel 
com a sua escadaria estreita, as paredes fendidas com a pintura a desfazer-se, as 
lâmpadas a pender, sem candeeiros, e o quartinho onde o papel de parede vai 
desaparecendo; e por outro, os prédios modernos de superfícies vidradas e luminosas, 
as torres gigantescas e as estradas cheias de carros com os faróis acesos (Dufour 2012: 
101). 

Enquanto as cidades de Metrópolis e Alphaville são criações dos seus autores 

e têm referentes reais que lhes servem de inspiração e de modelo, Nova Iorque e 

Paris, respetivamente; pelo contrário Londres e Los Angeles surgem como 

antecipações do futuro de cada uma dessas cidades reais, tomando em consideração a 

análise da evolução social e tecnocientífica da época em que ambas as obras foram 

produzidas. Todavia, poderemos considerar a complexa rede de influências que se 

estabeleceu entre artistas e as suas criações. Ao contrário da civilização organizada e 

assética de Metrópolis, Los Angeles é uma colagem entre o velho e o novo, cresceu 

desmesuradamente, transformando-se numa imensa caldeira caótica. Contudo, 

podemos extrapolar que Los Angeles 2019 seria o destino de Metrópolis caso esta 

continuasse a desenvolver-se apoiada cegamente nos domínios da ciência e da 

tecnologia em prejuízo da humanização dos espaços e na consonância entre as forças 

de trabalho, o capital investido e o proveito, usando uma terminologia marxista.  

A cidade artificial tem o seu maior epítome na criação de seres cibernéticos, o 

Homem-Máquina (Brigitte Helm), em Metropólis; o replicante, em Blade Runner; ou 

um supercomputador, no caso de Alpha 60, em Alphaville, emergindo como reflexos 

185 Parsons, Anthony (2011): Science Fiction Film and Architecture – A Postmodern Architectural Analysis of THX 1138. 
Internet. Disponível em: https://anthonystjohnparsons.files.wordpress.com/2012/03/final-dissertation.pdf, p. 14-15. Consultado a 
17 de setembro de 2017. 
186 McLeod, Ken (2009) “Music”, in Mark Bould et al. (eds) (2009): The Routledge Companion to Science Fiction. London; New 
York: Routledge, p. 397.
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da civilização ultra-tecnológica, enquanto os seus criadores ou de quem deles se serve 

assomam como messias ou deuses no planalto da grande urbe. Mas longe de ser 

harmoniosa, a Babel tecnológica transforma-se numa anárquica e hedionda 

construção. Em Metrópolis, deparamo-nos com a “Nova Torre de Babel”, de onde 

Fredersen coordena e controla, a partir da Máquina-M, as movimentações dos 

operários subjugados que fazem funcionar a cidade. Por seu turno, em Alphaville, 

observamos o majestoso Ministério da Dissuasão, onde Alpha 60, concebido pelo 

cientista e responsável pela cadeia de comando e figura idolatrada, o Professor von 

Braun (Howard Vernon), rege todas as funções da sociedade e programa todos os 

comportamentos e todos os aspetos da vida social dos indivíduos, reduzidos à função 

de cobaias, ou de alogoritmos, usando a linguagem computacional. Em Los Angeles 

encontramos as torres da Tyrell Corporation, o farol desta civilização.  Embora não 

sendo o centro da governação, contribui decisivamente para os avanços e desígnios de 

exploração espacial da humanidade com a criação dos replicantes.  

Torna-se evidente que, na maioria das distopias futuristas, os governos 

despóticos encontram nas grandes cidades sobrepovoadas e sequiosas por novos 

meios de distração e entretenimento, o lugar de eleição para depositarem a sua 

ideologia dogmática pelo recurso à ciência e tecnologia, emergindo a Tecnopolis que 

enfatiza 

 
a estreita relação entre a cidade e o universo técnico. O conceito de Tecnopolis não se 
esgota na visão simplista marcada pela constatação de um aumento exponencial de 
artefactos técnicos povoando o quotidiano das pessoas em cidades hiper-desenvolvidas. 
(...) O que a faz ser o que é, a sua essência, passa necessariamente pela relação de 
dependência, entre o homem e as suas criações técnicas (...)187. 

 

Os arquitetos destas tecnopolis oferecem um rol de oportunidades únicas para 

os seus cidadãos se despreocuparem dos assuntos do estado e manterem-se ocupados 

com atividades fúteis e ociosas; quanto maior é o nível tecnológico, maior é o grau de 

perversidade e vício que abunda nas ruas destas babilónicas urbes.  

Em Metrópolis, os jovens e imberbes aristocratas entregam-se a atividades 

mundanas e prazerosas, como competições de atletismo, passeios em idílicos jardins, 

ou longas noitadas de diversão em bares ou lupanares, completamente alheados do 

que se passa à sua volta e da escravidão do regime, abandonando a regência do estado 

                                                         
187 Vide: Escola, Joaquim e Oliveira, Anabela, “Tecnopolis: (des)encontro e (in) comunicação. A poética da cidade”, in Pereira, 
Paula Cristina (Org.) (2008): A Filosofia e a Cidade. Porto: Campo das Letras, p. 8. 
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aos seus progenitores como é o caso de Freder. Em Alphaville, as elites participam 

em espetáculos sangrentos como fuzilamentos coletivos em piscinas olímpicas, 

abrilhantados pela participação de atletas de natação sincronizada que se lançam à 

água para recolherem os corpos dos homens mortos por não se conformarem às leis 

impostas por Alpha 60. 

Scott vai mais longe, a sua cidade é uma Torre de Babel em todos os sentidos. 

Observamos as deambulações do protagonista Rick Deckard pelas ruas que mais se 

assemelham a Hong Kong ou qualquer outra cidade asiática, símbolo da globalização 

crescente. Os sons, as línguas, os costumes misturam-se num floreado multicultural. 

Uma das replicantes em fuga vive como uma bailarina erótica e exótica, 

encenando todos os dias um espetáculo com serpentes, numa das zonas mais 

multiculturais e decadentes da cidade. A androide toma o nome de Salomé, nome 

bíblico que alude à sobrinha e enteada de Herodes Antipas, com quem vive numa 

relação de pecado e a ele pede a cabeça de João Batista. O uso da serpente e o nome 

escolhido são simbólicos da corrupção e do pecado que carrega. Já em Metropólis, 

Lang mostra-nos claramente a mensagem do livro do Apocalipse: a grande metrópole 

transporta os males do mundo e consubstanciar-se-á no clone de Maria, Belzebu que 

beberá o cálice dos sacrificados trabalhadores e seduzirá os ímpios senhores de 

Metrópolis ao jeito de Salomé. A clone robótica da benévola Maria assoma triunfante 

no palco do Clube Yoshiwara, montada em cima de uma serpente de sete cabeças com 

chifres, exibindo um cálice, encontrando eco na imagem da Bíblia acompanhando a 

leitura do capítulo do Apocalipse, que surge em primeiro plano, a figura de Homem-

Máquina-Cristo. No filme de Godard, observamos como as “mulheres sedutoras de 

nível 1, 2 ou 3” deambulam pelos hotéis e pelas ruas presenteando os homens, 

especialmente os estrangeiros, como Lemmy Caution, com propostas promíscuas. 

Caution descobre que é prática corrente numa sociedade que restringe o amor, mas 

promove relações promíscuas, sendo todas as mulheres forçadas a tornarem-se 

escravas sexuais. Refira-se que algo semelhante é-nos retratado por Huxley, em Brave 

New World, como observámos no capítulo 1. 

Apesar de toda a envolvência de aparente felicidade que a tecnologia 

“oferece”, as cidades aqui apresentadas representam “a grande Babilónia” moderna 

legatária das maiores crueldades e pecados da história da humanidade.  
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 Em Blade Runner, a representação cinemática do futuro impõe-nos, a nós 

espetadores, uma cidade hipertecnológica, onde a publicidade188 se torna ubíqua e 

invasiva, anunciando a odisseia extraterrestre. Os dirigíveis publicitários encarregam-

se de anunciar a vida nova, o el dorado nas colónias espaciais, sem a sujidade ou a 

confusão deste mundo sobrepovoado e excessivo. “Uma vida nova espera-o nas 

colónias extraterrestres. A possibilidade de recomeçar num paraíso de oportunidades e 

de aventuras.” Contudo, apenas a elite poderá abandonar o pesadelo e saborear o novo 

mundo. Nesta era pós-industrial e de consumismo exacerbado, na qual os anúncios 

das grandes empresas como a Coca Cola ou a Atari se tornam recorrentes, 

contrastando com a poluição e as pilhas de lixo que alastram nas ruas, possibilitando 

refúgio aos androides e a outros vagabundos. J. F. Sebastian é o espelho da 

decrepitude desta sociedade. Nem ele, um dos mais proeminentes engenheiros 

genéticos da Tyrell Corp., e o génio por detrás de alguns modelos replicantes, poderá 

sair desta grande prisão, pois como explica, uma doença degenerativa o impede.  

Este anúncio, somente ao alcance de uma minoria, deixa em curso uma cisão 

entre a classe dominante e abonada e os demais, o povo que sobrevive como pode. A 

bela cidade artificial é ilusoriamente feliz, senão um espaço fechado e inóspito, onde 

coabitam pessoas de várias proveniências e culturas distintas, incapazes de 

comunicarem entre si, são estranhas entre a multidão de estranhos numa comunidade 

sobrepovoada, tornando as pessoas em seres solitários, desagregados, sem vínculos e 

infelizes, autênticos autómatos nesta Babel de falsas promessas e de ilusões 

tecnológicas que resultam na desagregação social, no crime, nos vícios e, em último 

caso, na morte.  

Los Angeles e Metrópolis não são os almejados oásis de paz e alegria. À 

medida que nos adentramos mais a fundo, observamos os muros a separar as 

asséticas, austeras e góticas fortalezas quase inalcançáveis de Joh Fredersen e Dr. 

Tyrell, os amos, e os guetos dos escravos, na figura dos operários do subsolo e dos 

androides. Similarmente Deckard ou J. F. Sebastian são expulsos da Torre de Babel, 

expelidos para os subúrbios devastados pela pós-industrialização e pelo consumismo, 

                                                         
188 Recordemos o programa de software de I.A. Joi, criado pela Wallace Corporation, em Blade Runner 2049, surge como um 
outdoor publicitário holográfico, adaptando-se ao possível consumidor, cujo lema “tudo o que queres ver, tudo o que queres 
ouvir” se insere na política invasiva, omnipresente e omnisciente na cidade babélica. Esta técnica já tinha sido utilizada na 
transposição fílmica de outro documento literário de  Dick, Minority Report (2002), realizado por Steven Spielberg. O herói John 
Anderton (Tom Cruise), após ter sido acusado de assassinato, é forçado a evadir-se. No desenrolar da sua fuga, entra num centro 
comercial, sendo reconhecido pelas câmaras de vídeo biométricas do complexo e imediatamente é bombardeado por dezenas de 
anúncios personalizados. 
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residindo nas exíguas “celas” de um mundo fraturado e em decomposição, onde 

vagueiam criminosos e prostitutas e a morte espreita a cada esquina.  

The outskirts are the symbolic representation of failure of modernist utopias of 1930 
with the abandoned social housing block, whereas the center is the changing face of 
high modernity with its racing high rise buildings189. 

Inexoravelmente, os indivíduos terminam por fundir-se com o entorno hostil, 

tornando-se eles mesmos seres frios, bárbaros, fragmentados, porventura moldados 

pela corrupção e vícios do meio envolvente. A tecnocidade corrói e destrói cada 

indivíduo e, paralelamente, fortalece a oposição entre os dois mundos. 

 A Torre de Babel é símbolo da sobrepovoação, da confusão de culturas e 

línguas, mas também de sonhos desfeitos, quer para os milhares de trabalhadores e 

respetivas famílias, quer para os replicantes evadidos que não conseguem encontrar a 

solução para a sua vida miserável e se veem perseguidos e eliminados, quer 

igualmente para Sebastian, Deckard ou para Rachael, a ingénua “sobrinha” replicante 

de Eldon Tyrell, por quem Deckard se apaixona, terminando por fugirem, após o 

acosso de que são alvo.  

A cidade altera-se num espaço circular fechado em si mesmo à volta da Torre 

de Babel, de onde é projetada uma falsa imagem de segurança e de felicidade. Como 

Joaquim Escola e Anabela Oliveira referem, as cidades apresentadas na literatura e no 

cinema são epicentros “da eclosão de todos os perigos” 190. Graças à difusão dos 

meios de comunicação, a cidade, ao invés de se abrir ao exterior e tornar-se mais 

liberal e aprazível, adquire uma dimensão impenetrável, não cumprindo os seus 

requisitos de divulgação do legado social de uma comunidade, inato ao ser humano. 

Numa era tecnológica, a cidade ergue barreiras. “O isolamento, a solidão, o medo, a 

intolerância, a xenofobia, o racismo, a incomunicação comandam o quotidiano 

citadino”191.  

Observamos como todas as personagens de Blade Runner são solitárias, 

inadaptadas e antissociais. Deckard, após um casamento frustrado, vive só, sem 

emprego fixo – antes de regressar à unidade especial da polícia de Los Angeles –  

dependente do álcool e sem perspetivas de futuro, como lembra o seu chefe. Rachael 

189 Öz, Melodi, “Animated Urbanisms: an Architectural Review of the Japanese Sci-Fi Animes”, in António Costa Valente e Rita 
Capucho (Org.) (2013): Avanca Cinema International Conference 2013. Avanca: Edições Cine-Clube de Avanca, p. 74. 
190 Escola, Joaquim e Oliveira, Anabela, “Tecnopolis: (des)encontro e (in) comunicação. A poética da cidade”, in Pereira, Paula 
Cristina (Org.) (2008): A Filosofia e a Cidade. Porto: Campo das Letras, p. 7.
191 Ibid., p. 2. 
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ao descobrir que é replicante e consequentemente revelar-se que a sua vida é uma 

falsidade, sente-se vazia e perdida, furiosa por ter sido uma experiência do seu “tio”, 

Eldon Tyrell. Reencontra a paz de espírito junto de Deckard. Sebastian é doente, 

restando-lhe pouco tempo de vida. Habita um apartamento num velho edifício 

consumido pela podridão, na companhia de bonecos autómatos e fantasias juvenis da 

sua autoria. Roy e os demais fugitivos Nexus 6 escudam-se atrás das suas falsas 

memórias, também eles estão sós e despedaçados, sem esperança de embarcarem no 

mundo de oportunidades que as colónias exteriores proporcionam ou viverem em paz 

na Terra, sempre na sombra do peso esmagador e claustrofóbico da grande cidade. 

Nem mesmo o Dr. Tyrell aparenta ser feliz, também ele enclausurado como um 

ermita na prisão por si criada.  

 

* 

 

A impossibilidade de os tiranos se moldarem ao exterior, evidencia a 

separação criada pelo poder autoritário, entre o centro e a periferia, o que reforça a 

noção que a tecnologia nestas distopias somente está ao alcance da elite regente com 

o intuito de preservar o status-quo vigente. A rebelião dos seus escravos ou 

estrangeiros, por não aceitarem vergar-se, termina por destruir os sonhos 

megalómanos dos amos. Esta rebelião tem como desfecho, na maior parte dos casos, a 

eliminação física do senhor da metrópole tecnocientífica, sendo castigado pela sua 

ousadia prometeica.  

No final de Metropolis, a sumptuosa criação do admirável mundo novo vira-se 

contra o seu criador. Impelidos pelo clone robótico de Maria, as miseráveis famílias 

dos operários assomam à superfície e destroem a Máquina-M, o cérebro mecânico que 

controla o sistema, fazendo desabar a cidade de Metropólis. Fredersen quase é 

linchado pela multidão, sendo salvo in-extremis por seu filho e por Maria. No 

processo, o Homem-Máquina é destruído. Em Alphaville, ao recusar prestar 

vassalagem aos preceitos da estranha galáxia, Caution mata o Professor von Braun e 

descobre um modo de tornar o supercomputador inoperante. Embora, neste caso, a 

obra não tenha eliminado o seu arquiteto, ambos morrem pela sua intransigência e 

arrogância em compatibilizarem-se com o que é diferente. Ao passo que em Blade 

Runner, Tyrell morre às mãos de Roy (encarnando a figura de  Lúcifer), após 
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ironicamente este o ter o apelidado de pai, enquanto lhe implorava para lhe prolongar 

a sua vida.  

A divagação de Roy, no início do filme, não é mais do que a confirmação do 

seu simbolismo como Lúcifer, o anjo caído na Terra, vindo do espaço e a visão do 

inferno vivificada em Los Angeles, parecendo corresponder ao poema de John 

Milton, Paradise Lost192: 

A Dungeon horrible, on all sides round  
As one great Furnace flam’d, yet from those flames 
No light, but rather darkness visible  
Serv’d only to discover sights of woe, 
 Regions of sorrow, doleful shades, where peace 
And rest never dwell, hope never comes  
That comes to all; 
but torture without end  
Still urges, and a fiery Deluge, fed  
With ever-burning Sulphur unconsumed. 

As personagens no interior do emaranhado e complexo poético-onírico de 

Scott refletem a urbe híbrida, disfuncional, desumana, maldita, estranguladas pela 

falaciosa tecnopolis, onde cada pessoa é incapaz de discernir a realidade da ficção, se 

é um androide ou um ser humano e se a suas memórias os dotam de alguma 

legitimidade para reclamar uma alma. 

A cidade não é somente um trivial receptáculo da narrativa, é acima de tudo 

um agente participativo e fundamental na tessitura fílmica. Notamos como se torna 

recorrente, nas distopias cinematográficas, a imensidão dos edifícios e das salas onde 

as chefias destas sociedades tirânicas se agrupam e controlam os cidadãos, em planos 

em que a cidade deixa de ser um mero palco da ação para se tornar protagonista e os 

supostos heróis se sentem minúsculos e insignificantes perante o que os rodeia193, e 

assim “as personagens se tornam pontos num cenário monumental que as absorve” 

(Dufour 2012: 191). 

Enquanto o processo de urbanização prossegue no século XXI sem dar provas 

cabais de abrandar, e algumas das grandes cidades concentrarem grandes massas 

populacionais, as megacidades oferecem uma extensa rede de transportes 

multimodais, incluído aeroportos e portos, uma panóplia de serviços e a convergência 

de postos de telecomunicações e de informática. Nova Iorque, Tóquio, Mumbai, 

192 No capítulo 2 tínhamos feito uma anologia de Roy com Orc, a figura mefistofélica descrita por Blake. 
193 Compare-se com o documento fílmico Brazil (1985), de Terry Gilliam (1940–). Os grandes planos dos edifícios austeros e 
gigantescos do estado totalitário contribuem para o esmagamento, alienação e total desumanização do indivíduo. 
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Cidade do México ou São Paulo vão absorvendo grandes quantidades de recursos e 

meios. Crê-se que até 2050, cerca de 2/3 da população mundial viva nas cidades. 

Consequentemente, muitos problemas sociais e ecológicos vão surgindo, uma vez que 

as dissimetrias entre as classes vão-se tornando mais e mais evidentes e problemas de 

poluição ou congestionamento de trânsito se transformam em banalidades no 

quotidiano das pessoas.  

Este crescimento exponencial e exorbitante é corporalizado no retrato neo noir 

de Los Angeles, em Blade Runner 2049. Villeneuve, reivindica uma visão mais negra 

do que Scott, ao sintetizar uma urbe ainda mais sombria, mais titânica e 

desequilibrada, agudizando todos os problemas que encontráramos na versão da 

cidade de 2019.  

Após um desastre ambiental, possivelmente um cataclismo de origem nuclear 

que apagou quase todos os registos informáticos e levou a civilização humana a 

abdicar de numerosas benefícios tecnocientíficos, a neblina perpétua e a poeira 

cobrem a grande metrópole. O sol deixou de brilhar e consequentemente o 

arrefecimento do clima leva a que tempestades de neve se precipitem sobre a 

Califórnia. Várias regiões são completamente arrasadas, entretanto interditas, como 

San Diego, transformada num gigantesco aterro a céu aberto, apenas “ocupada” por 

grupos de assaltantes oportunistas, prontos para roubarem o que puderem, e a 

desértica Las Vegas, transformada num cemitério onde a atmosfera em tons laranja 

reflete as elevadas radiações existentes. Neste mundo ainda mais duro e caótico, Los 

Angeles torna-se a derradeira fortaleza contra o ocaso da humanidade, onde todos 

desejam se resguardar. A sua geografia lembra a cidade contaminada de Norilsk, no 

Círculo Polar Ártico, na Rússia, originalmente construída para servir de gulag, ou seja 

um centro de trabalhos forçados para dissidentes políticos.  

Encontramos paradoxal que a cidade, símbolo da queda da humanidade e do 

incremento do poder lascivo da ciência e da técnica, ser-nos apresentada como a 

derradeira salvaguarda daquela, edificação bem distante da kallípolis, a cidade ideal 

apresentada por Platão, em A República. De acordo com o filósofo, esta cidade 

perfeita estaria solidificada na divisão do trabalho, onde cada cidadão saberia 

distintamente qual o seu lugar e função. Na cidade da justiça e da harmonia os 

cidadãos estariam divididos em três classes: na base encontraríamos os artesãos que 

fabricariam os bens materiais, no centro os guerreiros ou guardiães, responsáveis por 
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zelar pela seguraça da cidade e, finalmente, no topo, os filósofos ou sábios, aqueles 

mais bem preparados para dirigir a cidade. 

Como referimos, anteriormente, a FC ajuda-nos a antecipar, a perspetivar o 

futuro da humanidade. Se Wells previu em Things to Come uma evolução satisfatória 

da cidade do amanhã, de mãos dadas com a ciência e a tecnologia, já a nossa 

inferência que Los Angeles 2019 poderia ser o resultado da evolução de Metrópolis, a 

revisitação da primeira cidade presente no filme de Villeneuve, assume-se como uma 

possibilidade assustadoramente real.  

Enquanto Metrópolis e o filme de Things to Come marcam um período de 

fervorosa celebração dos avanços tecnológicos, Blade Runner e Alphaville, 

posteriores à II Guerra Mundial, “portray the failures of modernity, destructive 

potentials of technology and dystopian visions of the future world”194. O colapso do 

projeto utópico do pós-guerra refletiu-se na arquitetura do espaço urbano, 

combinando a perda da ligação pastoral, com a alienação do indivíduo face ao que o 

rodeia. A cidade passa a ser uma “entidade” fria, sobrepovoada e indiferente à 

individualidade e às necessidades de cada cidadão. 

* 

3.3 – A Cidade-Estado: Todos por um 

Se a cidade se torna uma deturpação do perfeito modelo utópico clássico, 

deve-o aos regimes utópicos de cariz totalitário que despontaram no século XX. O 

subgénero da distopia alastrou durante o século XX e muitos críticos consideram ser 

este o século da distopia, por excelência. Muitas das grandes obras distópicas 

inserem-se também no género da FC, uma vez que este género foi sendo capaz de 

convocar as ânsias, as frustrações e os receios da humanidade: “twentieth-century 

science fiction emerges as the characteristic genre expressing both the hopes and fears 

of our own era”195. Como afirma Alcena Madeline Davis Rogan: “Dystopias reject 

both blueprint and dream”196. 

194 Öz, Melodi, “Animated Urbanisms: an Architectural Review of the Japanese Sci-Fi Animes”, in António Costa Valente e Rita 
Capucho (Org.) (2013): Avanca Cinema International Conference 2013. Avanca: Edições Cine-Clube de Avanca, p. 72.
195 Claeys, Gregory and Lyman Tower Sargent (eds) (1999): The Utopia Reader. New York: New York University Press, p. 3.
196 Rogan, Alcena Madeline Davis, “Utopian Studies”, in: Mark Bould et al. (eds) (2009): The Routledge Companion to Science 
Fiction. London; New York: Routledge, p. 313. 
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À medida que a ampliação das urbes vai destruindo o meio rural, exaurindo os 

seus recursos, blocos de cimento e betão gigantescos crescem a um ritmo vertiginoso 

e as pessoas ocupam “celas” praticamente indistintas, sem qualquer identidade, 

enclausuradas como abelhas num enxame ou numa colmeia; o ser humano vai virando 

as costas ao seu entorno natural, quebrando o seu elo psicossocial que remonta às 

raízes dos nossos antepassados e das nossas odisseias de sobrevivência no intocado 

“mundo selvagem”. É notável que nas grandes distopias do século XX, o estado se 

organize como uma colmeia, onde tudo se faz para que a ordem reine e a estabilidade 

não se altere – com o único propósito de manutenção do status-quo. 

Após o fim da I Guerra Mundial, o mapa geopolítico foi redesenhado pelas 

nações vencedoras e pela recém criada Liga das Nações, com o intuito de prevenir um 

novo conflito à escala global. Contudo, esta situação foi sentida como uma pesada 

humilhação para as nações vencidas, que tardavam a renascer das cinzas, e pior 

ficaram quando a Grande Depressão fez implodir a economia capitalista dos países 

ocidentais. Graves tensões económicas, políticas e sociais se seguiram.   Entretanto, 

esta crise generalizada foi aproveitada por movimentos políticos extremistas e 

populistas que reclamaram o poder de volta às mãos do povo e reafirmaram o orgulho 

nacional. 

Em 1922, a direita radical de Benito Mussolini (1883–1945) chega ao poder 

na Itália através da implementação do Fascismo. O estado totalitário fascista afirmou-

se pela sua forte oposição ao liberalismo e à democracia, colocando o estado acima 

dos interesses individuais de cada cidadão. Na Alemanha, o período pós-guerra marca 

o dealbar do Partido Social Nacionalista, o Nazismo, em 1933, encabeçado por um 

ex-militar austríaco, naturalizado alemão, Adolf Hitler. Este proclama a superioridade 

da raça ariana, cujo máximo expoente seriam os germânicos e crítica severamente a 

forma como as potências aliadas, sobretudo a França, subjugam os países derrotados, 

obrigando-os a pagar elevadas contribuições monetárias, tornando-os seus 

protetorados.  

Algo semelhante ocorreu no extremo leste da Europa quando, em 1917, uma 

revolta de populares e militares tomou o poder na Rússia e derrubou a realeza 

czarista. Autoproclamado vencedor, o Partido Comunista russo liderado por Vladimir 

Ilitch Lenine (1870–1924) adota como modelo político o Comunismo baseado nas 

doutrinas utópicas veiculadas por Karl Marx (1818–1883) e Friedrich Engels (1820–

1895). O império russo transforma-se em U.R.S.S. (União das Repúblicas Socialistas 
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Soviéticas), em 1922. Em vez de trazer a paz e a melhoria da qualidade de vida das 

populações, seguiram-se anos de proibições e limitações às liberdades individuais dos 

cidadãos, sendo o Partido Comunista o único a subsistir, exercendo a sua autoridade 

pelo exercício da força, da repressão, do controlo da informação e do medo.  

Volvidos alguns anos da Revolução Russa, Yevgeny Zamyatin (1884–1937) 

escreve uma obra emblemática de índole distópica intitulada We (1921), prontamente 

celebrizada ao ver recusada a sua publicação na sua pátria, com o pretexto de poder 

semear a discórdia no coração da nação. Zamyatin decalca no seu livro as impressões 

causadas pelo regime tirânico comunista de Lenine, sendo lida como uma sátira do 

regime ditatorial russo e uma antecipação do Estalinismo.  

Com o aparecimento de We surge um novo modelo de sociedade repressiva. 

Este novo palco ultrapassa os limites de uma cidade ou de uma cidade-estado, para 

abarcar uma nação que engloba todo o mundo, apelidada de OneState (Estado-Único). 

O espaço confinado da cidade ou mesmo da cidade-estado deixa de ser satisfatório 

para os escritores e pensadores do século XX. A nação-estado, embrionária da 

globalização em curso, torna-se o depositário da especulação e da experimentação 

utópicas. Os cenários das utopias deixam de ser os recônditos e isolados paraísos, 

apartados de eventuais forças opressoras e venenosas. Se nas supracitadas distopias 

fílmicas tínhamos cidades-estado, ou pelo menos cidades metonímicas de uma 

sociedade deformada pelo mau uso quer da ciência, quer da tecnologia, a corrente 

mais em voga do género, sobretudo na literatura, na primeira metade do século XX, 

encara o desafio de colocar estas comunidades em áreas com um raio de influência e 

domínio maiores, autênticos Estados-Nação à escala global.  

However, rethinking community in this global framework would not be an easy thing – 
just as the nation-state is not the local writ large, so the global is so much more than a 
planetary nation-state – and a good deal of the energy in Utopian writing of the last 
century, and indeed up until our presente moment, would be invested in the efforts to 
re-imagine the very nature of comunal belonging on a new global scale197. 

Este novo paradigma tem como base não só os acontecimentos que 

desembocam na II Guerra Mundial, como a anexação da Boémia, a Morávia ou a 

invasão da Polónia e o fluxo invasor do sonho utópico do III Reich da Alemanha Nazi 

(assim como os movimentos similares dos aliados Itália e Japão), e posteriormente os 

197 Wegner, Philip E., “Utopia”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science Fiction Malden, Oxford: Blackwell 
Publishing, p. 88. 
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dois blocos que saem definidos no pós II Guerra Mundial, com o emergir das duas 

superpotências vencedoras, os Estados Unidos da América e a ideologia capitalista, 

no Ocidente, e o comunismo revigorado na União Soviética, ao estender a sua 

ascendência pelo Oriente do hemisfério norte e em outras partes do mundo.  

Durante décadas, estas duas nações digladiaram-se para dominarem o seu 

antagonista e aumentarem o seu raio de influência, a qualquer custo. A corrida ao 

armamento nuclear não cessa com o fim da guerra, antes se vai agudizar neste período 

que ficou conhecido como Guerra Fria. A disputa pela hegemonia mundial jogava-se 

não somente no terreno das relações geopolíticas, mas igualmente por fazer sobrepor 

dois estilos de vida diametralmente opostos. Por um lado, nos Estados Unidos e nos 

“países aliados” preconizava-se as liberdades civis como a liberdade de expressão ou 

de voto; o direito à propriedade privada estava regulado, o investimento e o consumo 

de bens era incentivado. Por outro lado, na União Soviética e nos países-satélites tinha 

sido abolido o acesso à propriedade privada, em proveito da coletivização, que 

distribui os bens pela comunidade e o racionamento de bens tornara-se prática 

corrente. Se no primeiro caso, temos a defesa do bem-estar do indivíduo, no segundo 

temos a comunidade ou o estado como o privilegiado. No entanto, se algo têm em 

comum as duas superpotências bem poderá ser a legitimação do seu poder numa 

autoridade militar repressiva.  

Este período não passou em claro à FC e vários escritores propuseram-se em 

analisar o contexto histórico perpassando nos seus documentos literários as suas 

divagações, angústias e “premonições”.  Rapidamente, a FC torna-se um instrumento 

privilegiado de crítica social ao satirizar as perversões de um estado único 

centralizador e ditatorial.  

O clima de instabilidade fica patente na maioria das obras da primeira metade 

do século XX. Quer as cidades-estado, quer as nações globais e monopolizadoras 

estão imersas num ambiente de guerra, com exceção do World State (Estado 

Mundial), em Brave New World, descrito por Aldous Huxley, no qual a guerra, a 

miséria e a tristeza parecem ter sido completamente abolidas, fazendo parte do 

passado doloroso da humanidade, graças ao investimento efetuado na ciência e na 

tecnologia. 

Em We observamos como o OneState pretende construir uma nave espacial 

(Integral) que tem como função levar a felicidade encoberta nos ideais do estado a 

todo o sistema solar. No entanto, este propósito não é de todo revestido de altruísmo, 
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uma vez que a verdadeira pretensão do regime é destruir, com o uso de armas 

sofisticadas todos aqueles que se oponham ao ideário da comunidade, quer seja os 

adversários internos, quer seja aqueles que potencialmente vivam noutro quadrante 

astronómico. O protagonista da história, o matemático D-503, tem a seu cargo a 

supervisão da nave, reflexo do poder tecnológico alcançado nesta sociedade.  

No universo literário desenhado por Boye, em Kallocaína, no Estado Mundial 

todos os cidadãos adultos tratam-se por consoldados e ao final do dia, incluindo as 

mulheres, têm de prestar serviços militares, vestindo para o efeito um uniforme 

específico idêntico para ambos os sexos. Também as crianças, a partir dos oito anos, 

separam-se da família e passam a residir em “Campos de Juventude” onde são 

orientadas para a formação militar. O seu caráter é logo esculpido pela severidade da 

máquina de propaganda do estado lembrando a juventude hitleriana. Este país criado 

após a época civil e capitalista como nos é explicado pelo narrador e personagem 

central, o químico Leo Kall, vive em ameaça constante. O perigo de guerra 

concretiza-se quando, no final da obra, o Estado Mundial é invadido pelo inimigo 

Estado Universal, premonitório do sistema ainda mais abrangente e prepotente. 

Estas duas obras influenciaram decisivamente uma das mais célebres obras 

literárias do século, Nineteen Eighty-Four, do escritor inglês Herbert George Orwell. 

No entender de Fredric Jameson, contudo esta não deve ser apelidada de distopia, mas 

sim de anti-utopia, “given the way in which they are informed by a central passion to 

denounce and to warn against Utopian programs in the political realm” (Jameson 

1995: 199). 

Os contornos políticos de Nineteen Eighty-Four tornam-se evidentes quando 

analisamos as semelhanças entre a obra ambientada na cidade de Londres inserida no 

superestado da Oceania, composto pelo Reino Unido, a América do Norte e os 

territórios da Australasia, em permanente guerra com outros dois grandes blocos, a 

Eurasia e a Leastásia, pela supremacia mundial e os dois polos geopolíticos que 

afloram na sequência da II Guerra Mundial. As rondas dos tanques, os raids aéreos e 

os bombardeamentos fazem parte do quotidiano diário da população londrina. Uma 

das proposições do slogan do Partido-único, o Ingsoc, é devedor do cenário bélico: 

“War is Peace” – a população é remetida para um estado de psicose generalizada, 

assim como a destruição propositada dos bens resultantes do labor humano que 

tornaria o povo mais saciado e acomodado (Carey 2009: 432). Este ambiente febril é 

aproveitado pelo Partido para ganhar dividendos ao manter a população “entretida” e 



 268 

na ignorância dos verdadeiros contornos do conflito. Para o efeito todos os indivíduos 

devem estar preparados para a guerra, levando a cabo todos os dias, pela manhã, 

intensos exercícios físicos, para manter a robustez do grupo, além disso, 

independentemente do sexo, todos usam um uniforme azul. A uniformização e 

formatação marciais também abrange as crianças. À semelhança do que ocorre no 

Estado Mundial, grupos de crianças são organizados para servirem de apoio aos 

objetivos propagandísticos do Ingsoc. 

A sátira política de Orwell é motivada pelo testemunho presencial de dois 

conflitos mundiais e a ascensão e queda de ideologias autoritárias. O pós II Guerra 

Mundial testemunha o declínio do império, que outrora concentrara cerca de 1/5 da 

população mundial, agora reduzido a uma pequena porção de terra periférica, 

perdendo a sua hegemonia face aos grandes vencedores do conflito, os Estados 

Unidos da América e a U.R.S.S.  

Uma nação global futurista, facilmente identificada com os Estados Unidos da 

América é-nos apresentada em Fahrenheit 451 por Bradbury. Os bombeiros são 

retratados como militares, cumprindo com zelo a doutrina vigente – capturar e 

queimar todos os livros existentes, replicando a ação das forças nazis na década de 30, 

ao fazerem fogueiras, em praças públicas, com livros considerados anti-regime. Tal 

como ocorre com os cidadãos da Oceania, esta sociedade vive na sombra do 

desconhecimento, ocupado com um rol de divertimentos de massas, enquanto a guerra 

se aproxima silenciosamente de si. No final da obra, após o herói Guy Montag despir 

a sua “pele” de bombeiro e se evadir para longe das fronteiras da cidade, observa 

como um ataque nuclear, rápido e violento provoca a devastação de toda a civilização, 

que até há pouco tinha abraçado. Ficamos sem saber quem é o inimigo exterminador. 

Contudo, percebemos o foco da preocupação do escritor – a manipulação reprovável 

da tecnologia pode levar à destruição do nosso mundo. Bradbury ensaia sobre o que 

poderia ocorrer num ambiente de guerra iminente entre duas superpotências com 

arsenal nuclear capaz de se aniquilarem mutuamente.  

Apesar do tempo diegético da ação em cada uma das obras decorrer no futuro, 

como vimos as manifestas inquietações dos autores não é arbitrária, mas sim 

contextualizada.  

 
Tais antecipações, mesmo quando alegam um futuro longínquo, são feitas não para 
fugir da história que se aproxima mas para explorar. Estes romances são activamente 
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contemporâneos dos totalitarismos do século XX, e estão-lhe evidentemente 
associados198.

Todas as obras analisadas sublinham os perigos do totalitarismo. Refira-se que 

todos os regimes totalitários tinham na sua génese uma construção social de índole 

utópica. Quer a construção social projetada pelo Comunismo, quer pelo Nazismo 

rejeitam a ordem estabelecida. O seu discurso oficial aspira a fundir-se numa teologia 

messiânica, em que a comunidade sem classes e igualitária idealizada por Marx e 

Engels e materializada em Josef Stalin (1878–1953), e a promessa milenarista do 

Reich de mil anos de Hitler. A Revolução Russa e a chegada ao poder do Nazismo 

congregam a essência messiânica de ambas as ideologias. A “presença de uma 

dimensão utópica no seio do regime totalitário” é desde os anos 30 e 40 habitual do 

pensamento racional e liberal199”.  

A tradição humanista utopista tem delineado modelos sociais mais 

equilibrados e exequíveis, todavia com contornos negativos, nos quais os cidadãos 

estão limitados na sua liberdade e impelidos a obedecer a uma ordem estabelecida. 

Como observámos, o próprio Wells sugeriu a emancipação de elites racionalistas. A 

supressão dos ideias utópicos é visível quando os revolucionários comunistas e nazis 

alcançam o poder e estabelecem uma sociedade anti-utópica conservadora, o 

totalitarismo. O socialismo e o nazismo transportavam a premissa universal humanista 

de estabelecer uma sociedade justa e leal, contudo esta promessa não é cumprida, 

sendo abolidos os ideais utópicos com que tinham norteado a revolução iniciada pela 

elite governadora.  

A pensadora e filósofa alemã de origem judia Hannah Arendt (1906–1975) 

conhecedora dos meandros da repressão do nazismo examina a origem dos 

totalitarismos: 

First, in their claim to total exclamation, ideologies have the tendency to explain not 
what is, but what becomes, what is born and passes away (...). It promises the total 
explanation of the past, the total knowledge of the present, and the reliable prediction 
of the future. Secondly [it] becomes independent of all experience from which it cannot 
learn anything new even if it is a question of something that has just come to pass. 
Hence it becomes emancipated from reality that we perceive with our five senses, and 
insists on a “truer” reality concealed behind all perceptible things, (...) requiring a sixth 
sense that enables us to become aware of it (...). Thirdly (...) it orders facts into an 

198 Mouchard, Claude, “Contra-Utopias”, in Michèle Riot-Sarcey et al. Trad. Carla Bogalheiro Gamboa e Tiago Marques (2008): 
Dicionário das Utopias. Lisboa: Edições Texto e Grafia, p. 89. 
199 Traverso, Enzo, “Totalitarismo”, in  in Michèle Riot-Sarcey et al. Trad. Carla Bogalheiro Gamboa e Tiago Marques (2008): 
Dicionário das Utopias. Lisboa: Edições Texto e Grafia, p. 245. 
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absolutely logical procedure (that proceeds with a consistency that exists nowhere in 
the realm of reality200. 
 

Como Gérard Klein afirma: “(...) no século XX, o fracasso real aterrador de 

programas considerados eunómicos, estabelecido através de totalitarismos, conduz na 

literatura, a de ficção-científica em particular, à multiplicação de anti-utopias e 

distopias críticas (...)”201. 

As grandes utopias negativas somente diferem quanto aos meios utilizados 

para exercerem o seu poder, por estes regimes totalitários, pois como veremos a sua 

estrutura e finalidades são idênticas. Para controlar um tão vasto espaço geográfico e 

a população nele existente, é necessário reunir esforços e meios para manter toda a 

gente num estado de distração ou dissuadir os eventuais opositores de se rebelarem 

contra o sistema. O salvador corporaliza a ciência do terror, mantendo o povo, que 

jurou proteger, embrutecido e assustado. O lema de cada um destes regimes 

analisados bem poderia ser: a ignorância, uma bênção; a sabedoria, uma ameaça. 

 

* 

 

3.4 – A deificação do Líder e do Regime 

 

O líder revolucionário deve liderar o povo numa constante tarefa de eliminar 

as instituições e as tradições da antiguidade; tem de apagar, denunciar, censurar, 

exilar ou purificar a resistência. Lembramo-nos das purgas dos anos 30 do século 

passado e os respetivos julgamentos de Moscovo e subsequentes execuções públicas 

promovidas por Stalin ou os eventos similares que sucederam à ascensão de Hitler e 

permitiram, num e noutro caso, a eliminação dos opositores de ambos os regimes. O 

clima de terror moldou a ferro e fogo as vidas dos habitantes das sociedades sob o 

jugo do totalitarismos.  

Este clima de inquisição é ressaltado por Winston Smith, o protagonista de 

Nineteen Eighty-Four, nas páginas do seu diário secreto. A Oceania vive envolta 

                                                         
200 Citada por Gottlieb, Erika (2001): Dystopian Fiction East and West. Universe of Terror and Trial. Montreal & Kingston: 
London, Ithaca: McGill-Queen‟s University Press, p. 33. 
201 Klein, Gérard, “Ficção Científica”, in Michèle Riot-Sarcey et al. Trad. Carla Bogalheiro Gamboa e Tiago Marques (2008): 
Dicionário das Utopias. Lisboa: Edições Texto e Grafia, p. 124. 
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numa atmosfera sombria de guerra, dependente das restrições de todo o tipo de bens 

de primeira necessidade e exacerbada nas sessões cinematográficas dos “Dois 

Minutos de Ódio”. As frustrações do povo são canalizadas para o inimigo comum da 

nação, além dos inimigos Eurasia e Leastasia, Emmanuel Goldstein, identificado 

como o causador de todos os males e privações que a nação padece. As imagens de 

mortandade dos estados adversários e os opositores leais àquele contrastam com a 

invocação de um povo humilde e trabalhador que todos os dias se sacrifica para 

manter a sociedade livre e unificada. Colerizados, homens e mulheres que assistem a 

este evento diário massificado pela máquina propagandística do estado, gritam em 

uníssono palavras de revolta dirigidas aos inimigos figadais, especialmente o homem 

cujo rosto surge em primeiro plano, Goldstein. Winston explica o pavor que a sua 

simples imagem provoca, uma onda de histeria entre a irmandade de membros do 

Partido Interno e Externo (a que Winston faz parte): “the sight  or even the thought of 

Goldstein produced fear and anger automatically” (Orwell 2000: 15). Todavia, causa 

estranheza ao protagonista que, apesar de todas as suas teorias serem alvo de repetida 

chacota e ser odiado por todos, ainda haja tantos concidadãos seduzidos pela sua 

ideologia e a conspirarem contra o Ingsoc e o bem-estar do povo. Todos os dias, são 

descobertos espias ao seu serviço, cujas confissões públicas evidenciam a perversão 

dos seus atos. O castigo é a expulsão social, num primeiro momento, e numa fase 

posterior a morte por fuzilamento ou enforcamento. Winston esclarece-nos ao referir 

que, na maioria dos casos, nem ocorre julgamento.  

People simply disappeared, always during the night. Your name was removed from the 
registers, every record of everything you had ever done was wiped out, your one-time 
existence was denied and the forgotten. You were abolished, annihilated: vaporized 
was the usual word (Orwell 2000: 21). 

As sessões dos “Dois Minutos de Ódio” servem para evidenciar o estado de 

suspeita e de confusão mental a que toda a comunidade está submetida num frenesi 

descontrolado a que ninguém parece capaz de escapar. Subitamente, a violência torna-

se uma arma de arremesso contra os inimigos do estado.  

Within thirty seconds any pretence was always unnecessary. A hideous ecstasy of fear 
and vindictiveness, a desire to kill, to torture, to smash faces in with a sledge-hammer, 
seemed to flow through the whole group of people like an electric current, turning one 
even against one’s will into a grimacing, screaming lunatic” (Orwell 2000: 16). 
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A psicose coletiva somente é apaziguada quando a imagem do traidor se 

desvanece e surge o retrato do grande líder da nação, apelidado de “Big Brother” e o 

seu dístico: “Big Brother is watching you!” O sorriso plácido do líder salvador, 

inspira veneração, ao mesmo tempo que se torna garantia de vitória contra as forças 

do mal.  

 
At those moments (...), seemed to tower up, an invincible, fearless protector, standing 
like a rock against the hordes of Asia, and Goldstein (...), seemed like a sinister 
enchanter, capable by the mere power of his voice of wrecking the structure of 
civilisation (Orwell 2000: 17). 
 

O final da projeção do pequeno filme revela que a assembleia de cordeiros ao 

reunir-se em volta do seu pastor e cantar em louvor de “Big Brother” adere ao seu 

empreendimento salvífico. O êxtase nos rostos dos membros do Ingsoc manifesta o 

ímpeto dominador que a imagem do grande líder detém nos seus corações. A filiação 

a este projeto de felicidade coletiva é a derradeira forma de expiar o destino de toda a 

Oceania. 

 Este evento de presença obrigatório por parte dos membros do Partido 

encontra eco nos grandes comícios de Hitler, nos quais o Führer revela os seus 

exímios dotes de orador, combinando posses teatrais com um discurso de revivalismo 

triunfal, catapultando-o para a figuração de messias. Em “O Triunfo da Vontade, o 

congresso do Partido Nacional Socialista em Nuremberga de 1934 é retratado por 

Leni Riefenstahl (1902–2003) como uma experiência metafísica e o seu líder, Hitler, 

elevado à condição de deus” (Teresinho 2008: 101). Ele promete restituir o brilho da 

Alemanha e vingar aqueles que tentaram destruir este projeto, aludindo ao episódio 

denominado de “Noite das facas longas”. Na noite de 29 para 30 de Junho de 1934, a 

mando do Führer, são feitas várias detenções e assassinados membros das altas 

patentes das S.A. (Sturmabteilung), a “Secção de Assalto” da força de elite do 

exército alemão chefiada pelo herói de Guerra Ernst Röhm, amigo próximo do 

próprio Hitler, e outros supostos traidores acusados de gizarem um plano para o 

depor. 

Os sentimentos básicos de ódio e amor são exaltados pelo Partido, remetendo 

todos os indivíduos a uma instabilidade incessante e inexpugnável. O medo recai 

constantemente sobre cada habitante da Oceania. Medo de serem suspeitos de 

blasfémia, de serem detidos e vaporizados.  
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O mesmo receio é narrado por Kall, no seu Estado Mundial. As autoridades 

emitem constantes alertas para a população se manter vigilante: “Ninguém pode ter a 

certeza! A pessoa que lhe é mais próxima pode ser um traidor!” (Boye 2016: 84) 

Máxima que encontra paralelo com o slogan “Big Brother is watching you!” O grande 

líder não só cuida, mas acima de tudo está atento, vigia e captura. O pavor de se ser 

denunciado, inclusive por um membro da família, pela assistente social, que todos os 

dias escreve um relatório sobre o comportamento e atividades desenvolvidas pela 

família a que está confiada, por um vizinho ou simplesmente por um desconhecido, 

leva à histeria coletiva, a um sentimento de desconfiança mútua. Como o chefe de 

Kall, Edo Rissen afirma: “com o nosso medo, cresce também o nosso impulso de 

atacar em redor (...). Quando o medo se apodera de nós, a única coisa a fazer é ser-se 

o primeiro a atacar.... A melhor defesa é o ataque (...)” (Boye 2016: 152). 

Neste universo também os representantes da nação se rodeiam de uma aura de 

superioridade. Ao contrário do rosto humano de “Big Brother”, a face da Ministra do 

Sétimo Departamento do Ministério da Propaganda assemelha-se a uma figura 

robotizada, inexpressiva e tal como Kall refere “não me teria parecido totalmente 

humana” (Boye 2016: 131). Esta representação inumana de um soberano vai ao 

encontro do retrato do “Benfeitor” do OneState – uma figura gigantesca e 

magnânima, reeleita anualmente pelo povo. Coadjuvado pelos guardiães, espiam os 

cidadãos e qualquer infração é punível com o crime de execução, sendo os 

prevaricadores pulverizados por uma máquina que se assemelha a uma guilhotina. 

Este ritual de sacrifício humano é acompanhado por música e recitais de poesia em 

louvor do regime e, tal como ocorre na Oceania, em Alphaville ou na América 

distorcida de Bradbury, é um evento público, dissuadindo outros potenciais infiéis de 

agirem contra a estabilidade da comunidade.  

Similarmente, nos Estados Unidos o período conhecido por Macartismo, entre 

a década de 40 e 50, conhecido pela agressiva campanha delatória movida pelo 

senador republicano Joseph McCarthy (1908–1957) contra os supostos simpatizantes 

comunistas é retratada em Fahrenheit 451. É precisamente na utopia negativa de 

Bradbury que notamos como “a caça às bruxas” toma novos contornos e os mais 

recentes meios tecnocientíficos são utilizados perniciosamente. Logo após ter morto o 

Capitão Beatty e se ter posto em fuga, Montag é alvo da atenção da população da 

cidade, despertada por um aviso retransmitido pela rádio e pela televisão. “Police 

Alerted. Wanted: Fugitive in city. Has commited murder and crimes against the State. 
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Name: Guy Montag. Occupation: Fireman” (Bradbury 1993: 131). Montag surge em 

todos os ecrãs de televisão e rapidamente é montado um jogo para entretenimento das 

massas. A sua perseguição torna-se um espetáculo para entretenimento e deleite dos 

espetadores, antecipando os programas de reality show contemporâneos. Quando a 

perseguição em direto se prolonga demasiado, as autoridades abreviam-na. “They 

know they can hold their audience only so long. The show’s got to have a snap 

ending, quick! (...)” (Bradbury 1993: 155). Então, a polícia arranja um inocente 

transeunte substituto para o ex-bombeiro e elimina-o. Deste modo ardiloso tranquiliza 

a população em êxtase e ostenta a sua supremacia. “The search is over, Montag is 

dead; a crime against society has been avenged” (Bradbury 1993: 157). A perseguição 

e o consequente homicídio exibidos em direto exemplificam a violência de uma 

comunidade altamente tecnológica, onde os mass media se estabelecem como a nova 

religião do povo. 

A era do “Teo Scientificus” ou do “Teo Tecnologicus” surge perfeitamente 

plasmada em Brave New World e o seu profeta transformado em Providência o 

industrial norte-americano Henry Ford – “Our Lord Ford” –. O World State é 

inspirado nos princípios industriais formulados pelo empresário, igualmente norte-

americano, Frederick Winslow Taylor (1856–1915). Na obra The Principles of 

Scientific Management, publicado em 1911, propunha a adoção da racionalização dos 

processos de trabalho, melhorias na mecanização, eliminação de tempos mortos e 

prémios de produtividade aos trabalhadores mais eficientes. Uma melhor adaptação 

do homem à máquina, pela criação de automatismos e da estandardização de tarefas, 

traduzir-se-ia numa maior eficiência, num aumento da produtividade e na melhoria da 

qualidade dos produtos elaborados. Ford absorveu perfeitamente as ideias de Taylor. 

Graças aos princípios metodológicos introduzidos pelo seu conterrâneo, a novos 

sistemas de fabrico, a uma linha de montagem altamente mecanizada, na qual cada 

trabalhador tinha uma função específica a desempenhar num determinado período de 

tempo, na primavera de 1908, o Modelo T surgiu como um automóvel seguro, fácil de 

manobrar e, sobretudo, acessível para o nível económico de muitas famílias 

americanas. Este modelo marcou um ponto de viragem na indústria automóvel e na 

racionalização industrial. A herança progressista, mecanicista e racionalizada de Ford 

é replicada à letra neste cenário, inclusivamente o calendário é reformado, adotando o 

ano de nascimento de Henry Ford como o início desta nova era de advento 
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tecnocientíficos – o ano 632 a.f., correspondendo ao século XXVI no calendário 

gregoriano.  

Em Brave New World todos os seres humanos nascem a partir de um 

complexo programa de manipulação genética em grandes e sofisticadas incubadoras. 

Toda a produção é dirigida por máquinas. É-nos explicado que durante a fecundação 

artificial, mediante o “Processo Bokanovsky”, é possível gerar-se entre oito a noventa 

e seis embriões, dos quais poderão surgir vários milhares de gémeos idênticos. 

Posteriormente a fase de maturação dos indivíduos, corresponde a um processo de 

decantação. Todos os indivíduos são geneticamente programados para cumprirem 

determinadas funções na hierarquia do estado de acordo com as suas capacidades 

cognitivas e funcionais (reguladas através do nível de oxigénio fornecido durante a 

gestação). A sociedade esté dividida em cinco castas, ocupando os Alfas as posições 

cimeiras de supervisão na comunidade, enquanto os Épsilons, à semelhança das proles 

da Oceania ou dos trabalhadores da Máquina-M, de Metrópolis, ou ainda os sujeitos 

de testes do Estado Mundial não são considerados humanos, mas antes são reduzidos 

a animais, sem qualquer direito e constantemente explorados para benefício da elite. 

No caso da espetacular Metrópolis, os operários são equiparados a seres 

desprovidos de vida própria e de qualidades humanas. O facto de viverem no subsolo 

em condições degradantes, equipados com fatos-macaco, exercendo atividades 

monótonas e mecânicas, remete-os para esta conceção. Eles são autênticos autómatas, 

máquinas programadas para manterem a Máquina-M ativa e em perfeitas condições 

de elaboração. A tecnociência é de tal forma glorificada, que cada operário é reduzido 

a uma “peça de engrenagem tiranizada e, em simultâneo – precisamente em 

consequência disso – inteiramente fungível” (Auretta 2013: 55).   

No World State, uma sólida estrutura baseada na ordem e na concórdia não 

admite a luta de classes (em conformidade com o proposto por Marx numa fase final 

do seu sistema social). À semelhança de uma linha de montagem em grande escala, 

cada um sabe precisamente o que tem de cumprir,  refletindo as conceções de trabalho 

de Taylor e de Ford, fazendo-nos recordar os trabalhadores da Máquina-M. Se esta 

situação ocorre é precisamente em virtude dos meios científicos e tecnológicos a que 

a administração se socorre. A indução de felicidade perpétua decorre além do já 

mencionado controlo genético, do provisionamento de bens consumíveis, da 

propaganda publicitária, da educação por hipnopédia ou do fornecimento de uma 
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droga sintética chamada soma, impedindo que se manifeste a vontade individual de 

cada cidadão e que possa despoletar a sublevação. 

A hipnopédia proporciona os moldes de educação formal da comunidade. 

Altifalantes colocados junto às camas de todos indivíduos transmitem constantemente 

lições diversas, como modelos de comportamentos, de interação social ou o que deve 

ser evitado. Como sugere o Diretor do Centro de Incubação e Condicionamento, 

Thomas Tomakin, no início do livro, a propósito da hionopédia: “is the greatest 

moralizing and socializing force of all time” (Huxley 2005: 36). Graças a esta 

manipulação mental, desde a infância, cada ser humano sabe o que tem de fazer e o 

papel a desempenhar nesta sociedade estratificada. Como percebemos pelo conteúdo 

emitido numa aula para crianças Betas: 

 
Alpha children wear grey. They work much harder than we do, because they’re so 
frightfully clever. I’m really awfully glad I’m a Beta, because I don’t work so hard. 
And then we are much better than the Gammas and Deltas. Gammas are stupid. They 
all wear green, and Delta children wear khaki. Oh no, I don’t want to play with Delta 
children. And Epsilons are still worse. They’re too stupid to be able to read or write. 
Besides they wear black, which is such a beastly colour. I’m so glad I’m a Beta 
(Huxley 2005: 33). 
 

Esta lição repetir-se-á exaustivamente como Tomakin argumenta: “They’ll 

have that repeated forty or fifty times more before they wake (Huxley 2005: 35). 

Salientando-se que 62400 repetições ao longo da vida garantem qualquer verdade. O 

mesmo sucede com os cidadãos da Oceania e as mensagens propagandísticas do 

Ingsoc. Todas as informações encaminhadas pelos alta vozes distribuídos pelas ruas, 

pelas fábricas ou cantinas transmitem a noção de que a vida na Oceania é um mundo 

de rosas. Todavia, Winston sabe perfeitamente que as notícias são falseadas. Ele 

próprio trabalha numa secção do Ministério da Verdade, análogo ao Ministério da 

Informação e da Propaganda, o Minirec, tendo a tarefa de as reescrever e retificar de 

acordo com os interesses e as ordens estatais. Após a reprodução sucessiva de novas 

informações, as pessoas rapidamente as tomam como verdade, mais não seja por 

medo de as refutar com base em notícias contraditórias anteriores. 

No World State, a distribuição do narcótico soma usado como sedativo e 

estimulante com faculdades alucinógeneas previne qualquer crise de pânico ou de 

tristeza, mantendo qualquer cidadão num desejável estado de felicidade e pronto a 

cumprir as suas tarefas sem contestar. Tal como o slogan indica “a gramme in time 

save nine”. O condicionamento psicossociológico neo-pavloviano torna possível 
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antecipar as respostas de cada indivíduo e subscrevê-lo numa atmosfera de felicidade, 

garantindo deste modo a uniformização e a satisfação de todos202. Notamos como as 

crianças rapidamente aprendem a temer as flores, não desenvolvendo qualquer ligação 

futura com a natureza, e a abominar os livros.  

Books and loud noises, flowers and electric shocks – already in the infant mind theses 
couples were compromisingly linked; and after two hundred repetitions of the same or 
a similar lesson would be wedded indissolubly. What man has joined, nature is 
powerless to put assunder (Huxley 2005: 35). 

O uso destes diferentes instrumentos tecnocientíficos ajudam a manter a 

máxima que orienta o regime “Community, Identity, Stability”, o mesmo será dizer, a 

paz social, a felicidade e a imutabilidade da sociedade. Este lema encontra paralelo 

com os propostos em Nineteen Eighty-Four “War is Peace; Freedom is Slavery; 

Ignorance is Strength” e dos bombeiros de Beatty – “Just keep them busy, and you 

keep them happy. That’s what matters”, em Fahrenheit 451, em que os métodos são 

análogos, priviliegiando o caráter da uniformização e ignorância como o caminho 

para a felicidade. 

Huxley apresenta-nos um mundo onde os avanços da tecnociência criaram 

uma sociedade assética e hedonista. Todo o tipo de deformidades que grassavam no 

período em que Henry Ford vivera foram debelados: a dor, a fome, a guerra, a 

velhice, ou a doença. A felicidade suprema é o derradeiro propósito da comunidade 

defendido por Mustapha Mond, um dos controladores (governantes). Como o atesta 

um dos muitos lemas ensaiados e repetidos pelos cidadãos: “Everybody’s happy 

now”, evidenciando o profundo corte com o passado incivilizado. Outro dos lemas 

repetidos “You can have anything you want”, põe em evidência a conceção 

consumista do programa da sociedade, todos podem ter tudo sem qualquer 

inconveniente.  

  David Seed nota como o apelido do controlador constituí um jogo de 

palavras, uma conotação com o seu raio de influência – o mundo. “He speaks for the 

world, but in the name of Ford”203. A fervorosidade com que defende a causa da 

comunidade, de forma eloquente e majestosa, tornam-no um líder poderoso e temível. 

Quando John, “o selvagem”, chega à metrópole de Londres, Mond revela curiosidade 

202 Teresinho, Luís Filipe Cunha (2008): A Manipulação do Olhar no Cinema: o alcance, o controlo e as limitações da câmara 
em Brave New World, Nineteen Eighty-Four e Fahrenheit 451. Vila Real: Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro, p. 72. 
203 Seed, David, “Aldous Huxley, Brave New World”, in David Seed (ed) (2008): A Companion to Science Fiction. Malden, 
Oxford: Blackwell Publishing, p. 479. 
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científica e torna-o uma cobaia da sua experiência – moldá-lo aos parâmetros de vida 

da era de Ford –. Quando os seus intentos fracassam e John mostra resiliência em 

assimilar os princípios da doutrina “civilizacional” imposta, no processo torna-se uma 

ameaça à estabilidade da comunidade. Na sua investida rebelde, corrompe dois 

cidadãos Alfas, Helmholtz Watson e Bernard Marx. Os três assumem uma orientação 

de livre-arbítrio, tornando-se incompatíveis com Mond e a ideologia professa. Em 

consequência, Watson e Marx são sentenciados a uma morte social, ambos são 

excluídos do “paraíso” e exilados para ilhas distantes, desprovidas das comodidades 

da grande metrópole. O mesmo sucedera, anteriormente, com o anterior Diretor do 

Centro de Incubação e Condicionamento de Londres, Tomakin, após ter-se descoberto 

ser o pai de John, algo reprovável e imoral numa sociedade que abomina as relações 

familiares.  

Huxley foi profundamente influenciado pela sua visita aos Estados Unidos da 

América, no final da década de 20, do século XX. Nas suas observações que faz da 

pujança económica daquele país e do seu estilo de vida mundano e consumista, antevê 

o seu triunfo cultural no mundo. Neste sentido, Brave New World clama ser uma 

alegoria da globalização, como culminar de um processo de americanização ao qual 

ele mostra algum receio de poder vir a ser concretizado204. Tal como Adam Roberts 

refere: “the greatest achievement of Brave New World is not portraying dystopia; it is 

portraying dystopia as utopia” (Roberts 2005: 162). 

 

* 

 

3.5 – A abolição da esfera privada 

 

O projeto de felicidade ou de segurança proposto pelo estado tem os seus 

custos para os cidadãos; no processo, algumas disposições terão de ser suprimidas 

para o bem-estar coletivo. O estado submete e manipula a opinião pública a seu bel-

prazer. Controla e estimula os instintos mais básicos dos cidadãos (o amor, o ódio, a 

sexualidade, ou a imaginação), assim como suprime as artes, a literatura e o contacto 

com a natureza. A felicidade da comunidade significa a entrega total do direito à 

liberdade de cada indivíduo. Conforme Mouchard indica “os membros destas 

                                                         
204 Ibid., p. 479. 
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sociedades aspiram a que ao saber-se constantemente acompanhados (...) os assegure 

da sua posição e da sua existência”205. É fundamental para a administração que todos 

os movimentos dos cidadãos possam ser examinados, acautelando qualquer ação 

insurreta. A abolição da esfera privada torna-se um eixo fundamental para a 

estabilidade do regime. 

Voltemos a Metrópolis, no centro deste labirinto de betão, na “Nova Torre de 

Babel”, Joh Fredersen como Deus controla absolutamente a sua megacidade. A sua 

torre de controlo lembra o “Panótico de Bentham”206. No centro do sistema fechado, 

na redoma de vidro em que os operários são mantidos física e psicologicamente 

reféns, nada ou ningém lhe escapa. A cidade é transparente. Todos os gestos, todas as 

ações são minuciosamente escrutinados pela imensa rede de informações. No seu 

complexo escritório, da enorme janela avista a vastidão da linha do horizonte cujo 

território domina com rigor e austeridade. Fredersen tem à sua disposição uma 

panóplia de ferramentas tecnológicas para vigiar e controlar todos os passos da sua 

fábrica, especialmente os da Máquina-M. Os seus secretários informam-no 

pessoalmente sobre dados relativos às atividades dos seus trabalhadores, podendo 

sempre que quiser falar com o intendente da Máquina-M através de videofone. O total 

controlo que exerce sobre a cidade, confere-lhe a dimensão de um deus omnisciente, 

omnipresente e omnipotente. Nota-se como os seus subordinados o reverenciam e o 

temem. A sua pose séria e altiva assemelha-se a de Napoleão Bonaparte (1769–1821), 

movendo-se muito direito, mas pausadamente, inclusivamente colocando a mão 

direita por dentro do casaco ao jeito do imperador francês. O seu olhar é severo e 

profundo. Quando um dos seus secretários não o informa pessoalmente sobre o 

incidente com a Máquina-M, Frederden fica colérico, não se coibindo de o despedir.  

O pior castigo que pode ocorrer a alguém que trabalhe diretamente para 

Fredersen é ser despedido, o que se traduz não somente na sua perda de posto e de 

estatuto, mas particularmente o desterro para as profundezas, para junto dos 

trabalhadores que não são considerados humanos. Quem tem um respeitável estatuto é 

uma perda irreparável, uma vez que jamais poderá regressar à anterior posição, dado 

que nesta sociedade não há mobilidade social entre classes. Os ricos manter-se-ão 

205 Mouchard, Claude, “Contra-Utopias”, in Michèle Riot-Sarcey et al. Trad. Carla Bogalheiro Gamboa e Tiago Marques (2008): 
Dicionário das Utopias. Lisboa: Edições Texto e Grafia, p. 88. 
206 O projeto do olho central que tudo vê, veiculado pelo filósofo e reformador social inglês, Jeremy Bentham (1748–1832) ao 
idealizar um audacioso modelo circular de prisão com um posto de vigia no centro, de modo a que os guardas pudessem 
constantemente vigiar todos os prisioneiros, denominado de Panótico, em 1791. O modelo de Panótico poderia ser projetado 
igualmente para escolas, reformatórios ou manicómios. 
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ricos, caso cumpram as suas funções, enquanto os pobres manter-se-ão pobres, sem 

qualquer augúrio de ascensão social.  

De modo a evitar o risco de luta de classes ou que alguém ouse pensar em 

ascender na hierarquia, o controlo é feito pelo medo. Os operários são forçados a 

trabalhar em condições sub-humanas até à extenuação e os que trabalham diretamente 

com Fredersen receiam cair no infortúnio de o descontentar, daí serem leais “cães de 

guarda” ao seu serviço.  

Em We, o estado assevera que a felicidade e a liberdade são incompatíveis, 

para tal o estado não teve outro remédio se não eliminar a liberdade e remeter os 

cidadãos a um perímetro fechado, dentro da “Green Wall”, uma autêntica redoma, 

longe dos perigos que a natureza selvagem esconde. Todos os habitantes vivem em 

apartamentos de vidro totalmente transparente observados pelos guardiães do regime, 

assemelhando-se aos casulos transparentes de Kallocaína onde os ouvidos e os olhos 

policiais têm um raio de alcance invasivo, alcançado os dormitórios com câmaras e 

microfones que funcionam “tanto na escuridão quanto à luz do dia” (Boye 2016: 36). 

Somente os elevadores estão livres das escutas penetrantes. Esta visão é exacerbada 

em Nineteen Eighty-Four. Oceania é o anátema do fim da esfera privada. Todas as 

atividades e ações fazem parte do espectro público. Num cenário bélico de medo e 

devastação, Londres emerge como um enorme campo de concentração. Todos os 

apartamentos possuem ecrãs que transmitem e recebem simultaneamente e que não 

podem ser desligados. No exterior há câmaras e microfones escondidos e uma rede de 

ferozes e leais espiões e delatores prontos a denunciar qualquer infração. Tal qual 

uma divindade omnipresente, o estado consegue vasculhar até aos mais ínfimos locais  

da vasta população, à procura de crimes contra o Partido. Os olhos e os ouvidos do 

“Grande Irmão” seguem Winston para onde quer que ele se dirija, inclusivamente os 

seus sonhos são perscrutados pelo regime. Não somente na sua “cela”, o protagonista 

é sondado. O misterioso sorriso do líder como uma sombra persegue-o 

ininterruptamente, condicionando Winston e os seus concidadãos. “Winston tal como 

os prisioneiros do panóptico não sabe quando está a ser observado e muito menos por 

quem, o que cria nele e nos seus semelhantes, uma enorme instabilidade” (Teresinho 

2008: 130).  

Em Brave New World, nas suas habitações e nos seus tempos livres, os Alfas e 

os Betas agradecem a Ford e ao sistema as maravilhosas comodidades com que são 

presenteados. A miraculosa soma, os assombrosos cinemas sensíveis ao tacto, os 
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“feelies” – “movies which arouse all the senses, through electrodes implated in 

cinema-seat armrests” (Carey 1999: 447) – e os instrumentos sinestésicos como os 

“scent organs” que emitem melodias e simultaneamente “arpégios” de aromas como 

limão, canela ou lavanda envolvendo-os numa atmosfera de paz e alegria, servindo de 

fuga à realidade. Porém, este clima eufórico, intensificada com o condicionamento, 

em vez de os libertar, anestesia-os, impedindo-os de ver a corrupção da sua sociedade, 

a escravatura das castas inferiores (constantemente espiados), e como ninguém tem o 

poder de escolha, de ser verdadeiramente livre, pois todas as ações são previstas e 

orientadas, todas as respostas são formatadas pelo sistema. 

Na América dos bombeiros incineradores descritos em Fahrenheit 451, 

Mildred Montag vive completamente hipnotizada pelos ecrãs que preenchem três das 

quatro paredes da sua sala de estar, que mais parece uma sala de diversão. Ela vive 

imersa numa realidade virtual: “the walls were always talking to Mildred” (Bradbury 

1993: 52), refere Guy. A quarta parede aguarda desesperadamente por um ecrã: “four 

walls and the dream complete” (Bradbury 1993: 53) segundo Mildred. Apesar de 

poder desligar os ecrãs, quando o entender, ela raramente o faz, uma vez que está 

viciada nas possibilidades que lhe oferecem. É precisamente a tirania dos mass media 

que se encarrega em Fahrenheit 451 de a transformar em felicidade coletiva. O 

Capitão Beatty explica a Montag como a sociedade evoluiu nesse sentido. 

“Technology, mass exploitation and minority pressure carried the trick, thank god. 

Today, thanks to them, you can stay happy all the time (...)” (Bradbury, 1993: 65).  

A alienação da esposa de Montag em relação à realidade exterior está de tal 

forma enraizada que não consegue separar o mundo do espetáculo de massas e o 

mundo fora dos ecrãs. Ela raramente sai de casa e como tantos outros espetadores, 

segue à letra, sem refletir ou questionar, as mensagens e os avisos oficiais do estado, 

entronizando tudo que lhe é dito. A nova realidade da cultura de massas de que a 

televisão faz parte é feita para distrair e concebida “as a means of social and political 

control”207. Mildred “desconhece que o seu guru é igualmente o seu carcereiro, a 

televisão” (Teresinho 2008: 130). Brian Baker vai mais longe, confirmando a função 

que a televisão tem para o novo status-quo governativo. Tal como ocorre com 

Winston e os seus companheiros, ou com a comunidade de castas de Brave New 

World, quando Mildred e os seus “primos” interagem através dos grandes ecrãs, a 

                                                         
207 Baker, Brian, “Ray Bradbury; Fahrenheit 451”, in David Seed (ed) (2008): A Companion to Science Fiction. Malden, Oxford: 
Blackwell Publishing p. 493. 
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realidade que lhes é mostrada corresponde a uma visão parcial ou totalmente falsa. 

“The reality by the television screens corresponds to a fabricated ideology which 

hides the true state of the world form its citizens”208. A propaganda veiculada pelos 

mass media insere-se num complexo esquema gizado pelo estado, através do qual 

molda o caráter dos cidadãos segundo a conveniência estatal, criando espetadores 

passivos e inteiramente leais, não presentindo que estão a ser corrompidos na sua 

humanidade, com vista à uniformização de toda a sociedade. Esse é o projeto 

extensível a todos os regimes totalitários. Somente uma população amorfa e fiel 

poderá ser manipulável. A uniformização aliada à futalidade da maior parte dos 

cidadãos é de tal forma assustadora que a ingénua Clarisse McClellan, vizinha dos 

Montag, assinala: “They name a lot of cars or clothes or swimming-pools mostly and 

say how swell! But they all say the same things and nobody says anything different 

from anyone else” (Bradbury 1993: 38). 

A fidelidade para com o projeto de felicidade coletiva tem de ser total. Para 

tal, a formação informal ou formal disseminada pelos meios propagandísticos tem de 

identificar e eliminar os obstáculos. Um deles é a criação de laços afetivos. A 

sexualidade tem de ser reprimida, ou pelo menos regulamentada. Em We todos os 

habitantes podem adquirir uma senha para terem relações sexuais com quem 

quiserem. Somente neste caso existe alguma privacidade. Podem baixar as persianas 

durante quinze minutos, contudo se excederem este tempo poderão ser presos. Em 

Nineteen Eighty-Four e Kallocaína a sexualidade tem como fito a procriação, 

adequada às necessidades demográficas da nação. A família torna-se um obstáculo à 

ideologia de amor total à causa do estado. Em Brave New World, Huxley desenha 

uma sociedade que abomina as relações amorosas e as famílias. Quando John chega 

com a sua mãe, Linda (uma Beta abandonada por Tomakin na reserva selvagem) a 

Londres, a sociedade rejeita-a, enojando-se com a sua ligação biológica, sendo 

reprimida pelo condicionamento. Nesta comunidade todos os nascimentos são fruto 

de manipulação genética, todos os seres nascem artificialmente. A reprodução, a 

relação mãe-filho e a família são consideradas imorais e pertencentes a uma era 

primitiva, não tecnológica. Todavia, a sexualidade não é reprovável como na Oceania, 

mas antes, estimulada, pois “everyone belongs to everyone else”. No World State o 

ato sexual é visto como um elemento que fortalece os laços de união e cooperação 

                                                         
208 Ibid., p. 493. 
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entre o grupo, sobretudo mantém as pessoas felizes. Todos podem manter relações 

com quem quiserem, desde que não se criem relacionamentos pessoais, estes sim são 

enjeitados, uma vez que “you can have anyone you want”. As orgias coletivas são 

vistas como algo aprazível e natural. As “orgy-porgy” são frequentes, e dela fazem 

parte altos dignitários estatais. Nada que seja inócuo para a felicidade do indivíduo é 

considerado nocivo. Inclusivamente em Fahrenheit 451 as relações familiares são 

estranhas e ostracizadas, a família de sangue não é importante, ao contrário daquela 

que se conecta em rede através dos ecrãs. A família virtual é a única que merece o 

incentivo das instituições estatais.  

No Estado Mundial de Leo Kall, ele e a sua esposa sentem que nunca foram 

verdadeiramente felizes, pois a ameaça ubíqua do regime não os pode tranquilizar, 

condiciona-os de tal forma que se sentem como dois estranhos, apesar de terem três 

filhos e de estarem casados há mais de uma década. Na Oceania de Winston o 

relacionamento amoroso com Julia é prejudicial para os planos do Partido, o amor e a 

sociabilidade são perigosos para o controlo dos membros do Ingsoc, tal como nos 

outros regimes totalitários.  

Quando o suposto projeto de segurança coletiva está em causa, a vigilância, a 

institucionalização da sexualidade e da formação de laços entre os indivíduos têm de 

ser acauteladas pelo estado. No supor de Erika Gottlieb “the state’s intent (...) to deny 

the bonds of private loyalty and thereby to enforce not only uncritical obedience to 

the state but also a quasi-religious worship of the state ideology” (Gottlieb 2001: 12). 

Cada cidadão tem de se submeter ao bem comum, ao organismo que é a nação ou à 

religião estatal, impossibilitando qualquer tipo de adoração se não ao(s) líder(es). Para 

isso todos têm de irremediavelmente despojar-se da sua individualidade.  

* 

3.6 – O fim da privacidade: segredos revelados 

Em Nineteen Eighty-Four o Partido é tudo. Os seus membros tratam-se por 

“brothers” e devem lealdade e respeito pelo grande líder mítico, o protetor de toda a 

irmandade, o grande irmão, “Big Brother”. Constatamos como o Partido Externo, do 

qual Winston e Julia fazem ambos parte, possui uma farda própria, mais parecida com 
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um fato-macaco de cor azul, tal como ocorre com os operários da Máquna-M, em 

Metropolis, ou na distopia de Boye, na qual os cidadãos têm um uniforme militar e 

um uniforme especial para os tempos livres. Paralelamente, em Brave New World 

cada casta tem a sua vestimenta. Já em Fahrenheit 451, os bombeiros também têm um 

uniforme comum. Todos eles estão ao serviço de um regime. O uniforme não só 

demonstra a sua conexão ao Partido, à sua casta ou, à sua classe, mas igualmente ao 

seu estado de escravidão, pois são prisioneiros dos regulamentos da administração 

repressiva. A sua individualidade e consciência são aniquiladas, subjugadas aos 

interesses coletivistas dos regimes, capazes de controlar os seus instintos, vínculos e 

as suas necessidades mais básicas.  

Quando iniciam o seu relacionamento amoroso num pequeno quarto alugado, 

Julia e Winston pretendem libertar-se das restrições quotidianas e da censura impostas 

pelo Partido. Ambos pensam que poderão ser livres nos seus corações se se 

mantiverem fiéis um ao outro e assim manterem a sua humanidade à tona. A 

exaltação que sentem assemelha-se à que D-503 encontra em I-330. Quando Julia e 

Winston pensam que os seus pensamentos estão a salvo da vigilância do Partido, 

guardados no derradeiro foco de individualidade e de resistência – a mente, não 

imaginam que estão a ser vigiados desde o início do seu relacionamento “indecoroso”. 

Todos os seus pensamentos são alvo do escrutínio omnisciente do “Grande Irmão”. 

Este conhece perfeitamente o que lhes vai na alma, no seu íntimo. “This affair gives 

Smith hope that (...) it remains possible for people to be free in their hearts, as in their 

purely personal connections” (Roberts 2007: 209). 

Winston Smith compreende que é impossível vencer o líder quando 

inclusivamente  O’Brien, um membro do Partido Interno, que Winston crê piamente 

pertencer à resistência, durante anos estuda Winston, transmitindo-lhe mensagens 

sublimares induzidas durante o sono daquele. “Winston, we shall meet in the place 

where is no darkness, in that other dream, seven years ago” (Orwell 2000: 256). Deste 

modo, analisa até que ponto Smith está totalmente convertido à causa do Partido. À 

medida que vai descobrindo as suas fragilidades e as suas mais profundas reflexões, 

vai arquitetando um plano para o destruir e implantar na sua mente crimes de 

pensamento – “thought-crimes” – . Durante a sua prisão, Winston é repetidamente 

torturado. O objetivo do Partido é claro, segundo O’Brien: “The Party is not interested 

in the overt act: the thought is all we care about. We do not merely destroy our 

enemies, we change them” (Orwell 2000: 265). A reconversão social é o que é 
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subentendido, o amor total e descomprometido pelo Partido Ingsoc, corporalizado no 

“Grande Irmão”. “There is no love except love of Big Brother” (Orwell 2000: 280). 

Para que isso se torne efetível, O’Brien explica ao seu prisioneiro:  

We convert him, we capture his inner mind, we reshape him. We burn all evil and all 
illusion out of him; we bring him over to our side, not in appearance, but genuinely, 
heart and soul. We make him one of ourselves before we kill him (Orwell 2000: 267). 

O imprescindível é fazer notar que o corpo, alma e mente pertencem na íntegra 

ao regime. Em We os métodos empregues denotam ser igualmente eficazes – uma 

lobotomia permite erradicar de vez a imaginação, da qual D-503 é vítima após ter-se 

apaixonado e mantido um relacionamento com I-330, que revela ser membro de um 

grupo de resistência, os “Mephi”, em luta pelo derrube do estado totalitário.  

A subversão tanto pode ser combatida a jusante como a montante. Se se pode 

erradicar a imaginação através da tortura física, também é possível através de um 

método psicofisiológico menos doloroso e identicamente infalível. De modo a 

reprimir qualquer tipo de crime, quer o World State, onde John examina a perversão 

de uma sociedade hedonista, quer o mundo controlado pelos bombeiros, formatam e 

condicionam os seus escravizados cidadãos a procurarem os prazeres impostos a 

pensarem por eles mesmos ou a agirem sós. De um modo mordaz, o consumismo e o 

entretenimento surgem associados ao papel de verdugo nestas sociedades. 

Em Kallocaína, obstinado com os seus trabalhos científicos e em exibir-se 

como um cumpridor partidário do estado, Kall põe todo o seu talento em ação. Após 

algumas experiências bem sucedidas cria um soro injetável capaz de induzir o 

indivíduo num estado de hipnose. Satisfeito pelo seu feito, Kall declara “a partir de 

agora, nenhum criminoso poderá negar a verdade. Nem mesmo os nossos 

pensamentos mais íntimos nos pertencem, como durante tanto tempo pensámos, sem 

ter esse direito” (Boye 2016: 17). Desta forma como o seu chefe de laboratório, 

Rissen anota: “o último resquício da nossa vida privada desaparecerá para sempre” 

(Boye 2016: 62). Efetivamente, não tarda que o produto Kallocaína – nome sugerido 

por Kall – seja utilizado pela polícia política em interrogatórios substituindo outros 

meios de tortura. O estado vê neste soro da verdade uma ferramenta indispensável 

para dissuadir possíveis criminosos, mas sobretudo para controlar as mentes das 

pessoas e permitir que todos os segredos sejam revelados. Lembramo-nos do poema 
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de Ivan Karamázov, presente no romance de Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski 

(1821–1881), Os Irmãos Karamázov (1880). 

 
Não terão para nós nenhuns segredos. Segundo o grau de obediência, permitir-lhes-
emos ou proibiremos que vivam com as mulheres ou as amantes, que tenham filhos ou 
não os tenham; e hão de escutar-nos com alegria. Hão de submeter-nos os segredos 
mais dolorosos da sua consciência: resolver-lhe-emos todos os casos e hão de aceitar a 
nossa decisão com alegria, porque lhes poupará o grave cuidado de escolherem por si 
próprios, livremente. E todos serão felizes, milhões de criaturas, exceto uns cem mil, os 
dirigentes, exceto nós, os depositários do segredo. Os felizes hão de contentar-se por 
biliões e haverá cem mil mártires sob a carga do conhecimento maldito do Bem e do 
Mal. Morrerão pacificamente, suavemente se extinguirão em Teu nome, e no Além 
nada encontrarão senão a morte. Mas guardaremos o segredo: embalá-los-emos, para 
sua felicidade, com uma recompensa eterna no Céu. Porque, se houvesse outra vida, 
não seria decerto para seres como eles. 
 

Fiodor M. Dostoievski – Os Irmãos Karamázov, O Grande Inquisidor 
 

Ninguém fica a salvo da aplicação da Kallocaína, nem mesmo Linda Kall, 

uma vez que Leo vive obcecado com a ideia que ela o pode trair com o seu superior 

Rissen, que termina por denunciar. Ironicamente, fica a cargo do inventor a injeção do 

soro durante o julgamento daquele. Mesmo sabendo que Linda e Rissen não mantêm 

nenhum relacionamento, Kall é incapaz de encarar a tranquilidade e a sensibilidade 

atípica que norteia aquele, e como aos poucos vai ganhando uma ascendência sobre si 

mesmo, tornando-se a voz da sua consciência, capaz de o ajudar a vislumbrar um 

espírito novo emergir além da redoma do Estado Mundial. Kall recusa a sua 

transformação e a tornar-se “um criminoso do pensamento”. Ele reconhece o seu 

superior como a semente do mal: “ter-me-ia levado a tomar consciência de realidades 

dentro de mim (...)” (Boye 2016: 189), para isso tem de livrar-se de Rissen e dos seus 

perigosos sonhos. Kall reflete: “matava-se Rissen e voltava-se a ser um verdadeiro 

consoldado, uma célula feliz e saudável no organismo do Estado” (Boye 2016: 189). 

Percebe-se que todos os estados totalitários propugnam a conceção da 

sociedade como um todo, como um organismo pluricelular, onde cada célula trabalha 

para benefício do corpo. Tal como fica perceptível nas palavras de O’Brien, em 

Ninety Eighty-Four. “The individual is only a cell. The weariness of the cell is the 

vigour of the organism” (Orwell 2000: 276). A linha de montagem dos subterrâneos 

de Metrópolis ou do World State, a Oceania, o OneState, a América incineradora de 

Bradbury ou a sociedade de Kall funcionam como um organismo irrepreensível e 

sadio, no qual cada um sabe a posição que ocupa e a função a exercitar. “Esta 

mecanização social torna-se bastante artificial, mas sempre imposta aos cidadãos 
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como natural” (Teresinho 2008: 58). Cada indivíduo tem de reprimir o seu querer e 

subjugar-se à vontade do organismo. Uma vez que a preservação de um organismo 

saudável prevê “uma limpeza que livraria o corpo do Estado de todo o doentio 

veneno” (Boye 2016: 130-131); todas as células têm de assinalar e combater os vírus 

que ameaçam a sua estabilidade.  

* 

Se os pensamentos se tornam propriedade do regime, este só fica 

integralmente satisfeito quando a individualidade é reprimida. Para tal é necessário, 

não somente manipular o pensamento, como também controlar a raiz do pensamento 

humano. Primeiramente, através da língua oficial do partido a Novilíngua – 

“Newspeak” –, “uma língua minimalista que refreia pensamentos heterodoxos e 

insubmissos” (Teresinho 2008: 61), na Oceania, que encontra paralelo com a língua 

official de Alphaville, a qual vai perdendo todos os dias vocábulos e se tornando uma 

linguagem algorítmica, ou a língua una na sociedade do Estado Mundial de Leo Kall. 

Sendo a língua um instrumento fundamental na organização do pensamento e na 

découpage do mundo, os indivíduos bestializados e facilmente manipuláveis, são 

incapazes de enunciarem as suas opiniões, de revelarem os seus sentimentos e de 

reproduziem conceitos abstratos. Brian Baker vai ao encontro desta conceção quando 

considera que “to control language is to control reality”209. 

Simultaneamente, também a filosofia, a literatura e as demais artes tendem a 

ser reduzidas ou proibidas. Primeiramente, para refrear os ânimos críticos de cada 

indíviduo e, em segundo plano, para romper com o passado, enfatizado como uma 

dimensão espácio-temporal obsoleta indesejável. Contudo, o regime esconde a 

verdadeira razão para este ato. A filosofia, a literatura e outras artes poderão provocar 

o descondicionamento do indivíduo e consequentemente criar nele uma resiliência

face ao que lhe é imposto,

ao pôr em evidência o modelo de felicidade induzida e de escravatura postos em prática 
pelos (…) regimes. Para evitar que tal suceda, elimina-se qualquer tipo de criação livre 
ou qualquer produção artística que potencie a consciencialização colectiva e recorre-se 
à proibição de não pensar, não criar, não imaginar e não agir por vontade individual 
(Teresinho 2008: 151). 

Salienta-se o modo ubíquo do livro, enquanto ferramenta irreversiva, símbolo 

da pluralidade, de emancipação do pensamento, empregue pelos protagonistas destas 

209 Ibid., p. 490. 
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odisseiais distópicas. Em We, D-503 propõe-se iniciar a escrita de um diário com vista 

a narrar a evolução da construção da nave especial Integral. Contudo, rapidamente o 

seu autor vai refletindo sobre as suas vivências no seio do OneState. A história 

coletiva de uma nação – “We”. 

 

I, D-503, builder of the INTEGRAL, I am only one of the mathematicians of OneState. 
My pen, accustomed to figures, is powerless to create the music of assonance and 
rhyme. I shall attempt nothing more that to note down what I see, what I think – or, to 
be more exact, what we think (that’s right: we; and let this WE be the title of these 
records). But this, surely, will be a derivative of our life, of the mathematically perfect 
life of OneState (…) (Zamyatin 1993: 4). 
 

Numa sociedade em que a lógica da matemática impera, os números 

despersonalizados identificam pessoas. Um matemático, engenheiro-chefe do projeto 

espacial, decide quebrar a lei da coletividade, nem que seja por momentos, ao fazer 

emergir a sua individualidade, identificável pelo uso da primeira pessoa do singular – 

“I” – “Eu”, e desta feita ousar proferir a sua opinião. D-503 dirige-se aos leitores fora 

do seu espaço-tempo. 

Do mesmo modo, Winston também recorre a um diário “para resgatar a sua 

consciência individual” (Teresinho 2008: 48). Num estado de confusão mental, 

denota dificuldades em escolher um destinatário. Finalmente, decide por narrar a sua 

perceção da realidade para alguém que habite o futuro, na esperança que esse alguém 

seja livre para a poder ler. O seu ato revolucionário pretende desafiar a cosmovisão 

unívoca que é imposta pelo Partido. Por seu lado, Kall expressa na sua “empresa 

voluntária” (Boye 2016: 5) a necessidade de criar um “vínculo ao passado” (Boye 

2016: 5). O desejo de legar os testemunhos das suas experiências e do seu próprio 

pensamento a uma outra geração, que os três partilham, esbarra nas dificuldades em 

organizar as suas ideias, uma vez que a língua tem sido continuamente destruída e a 

noção da realidade constantemente reescrita pelo aparelho propagandístico do Estado.  

Algo semelhante sucede com Guy Montag, não a nível da expressão escrita, 

mas sim de leitura, ou melhor será afirmar, de hermenêutica. Para perceber o 

conteúdo dos livros que vai colecionando, sente necessidade de pedir ajuda a um 

velho professor de Inglês, Faber. Alienado no seu mundo fictício, Montag encontra na 

companhia dos livros o sustento espiritual que necessita. “We have everything we 

need to be happy, but we aren’t happy. Something’s missing. I looked around. The 
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only thing I positively knew was gone was the books I’d burned in ten or twelve 

years. So I thought books might help” (Bradbury 1993: 90). Faber acede ao seu 

pedido, convidando-o a entrar no perigoso mundo da literatura. “The magic is only in 

what books say, how they stitched the patches of the universe together into one 

garment for us” (Bradbury 1993: 90). Faber elucida-o quanto ao poder contido nos 

livros e o porquê do estado os tentar eliminar: “they show the pores in the face of life” 

(Bradbury 1993: 91). 

É Beatty, o antagonista, que o tenta demover da sua demanda. “The books say 

nothing!” (Bradbury 1993: 65) Beatty, enquanto chefe e líder dos guardiães do regime 

tenta-o manipular: “as custodians of our peace of mind, the focus of our 

understandable and rightful dread of being inferior; oficial censors, judges, and 

executors. That’s you, Montag, and that’s me” (Bradbury 1993: 66). Beatty 

prossegue: “We’re the Happiness Boys” (Bradbury 1993: 68). Segundo o capitão, 

somente a tecnologia e os mass media poderão trazer algum ânimo à comunidade e os 

bombeiros têm o dever de zelar pela sua segurança. 

Tal como a “Caixa de Pandora”, a literatura tem o condão de despertar a 

consciência de Montag, ao religá-lo com a história coletiva da humanidade. Será junto 

dos “Book people” (Homens-livro) que Montag encontrará a liberdade e a felicidade 

que procura, longe dos bombeiros-guardiães, cujo distintivo patenteia uma ave fénix 

exemplificativa do augúrio do regime – as chamas destruirão o velho mundo assente 

na tristeza e solidão fornecidas pela literatura e em seu lugar edificarão uma sociedade 

de entretenimento para as massas. “The Fireman-state’s abhorrence for books is a 

symbolic disavowal of the liberal humanist “civilization” also threatened by postwar 

developments in advertising, mass consumption, and television”210. 

As nações totalitárias em causa denotam a sua bibliofobia, pois os livros 

colocam em perigo a estabilidade emocional da sociedade, pondo em causa a 

padronização da comunidade, destilando o “veneno” pelos seus membros. Baker 

chama a atenção para o alcance do seu poder: “they threaten the stability of the oficial 

discourse”211. Beatty conhece bem o poder que os livros encerram e por isso alerta 

Montag. “A book is a loaded gun in the house next door. Burn it. Take the shot from 

the weapon. Breach man’s mind” (Bradbury 1993: 65).  

Similarmente, no World State, os livros constituiem um perigo à estabilidade 

210 Idem, Ibidem. 
211 Ibid., p. 491. 



 290 

da sociedade. Tomakin avisa do que poderá suceder. “There was always the risk of 

their reading something which might undesirably decondition one of their reflexes 

(...)” (Huxley 2005: 31). 

 Melhor do que ninguém, Mustapha Mond conhece a natureza da literatura. 

Também ele na juventude teve que optar entre o seu amor à literatura e a sua 

fidelidade à tecnopolis. “That’s how I paid. By choosing to serve happiness” (Huxley 

2005: 205). Assim confessa Mond a John, abdicando da sua individualidade em prol 

da felicidade coletiva. “But that’s the price we have to pay for stability. You’ve got to 

choose between happiness and what people used to cal high art. We’ve sacrificed the 

high art. We have the feelies and the scent organ instead” (Huxley 2005: 199). 

 Mond preserva uma extensa coleção de livros “proibidos” na sua biblioteca, 

retendo, tal como Beatty, uma ligação com a história da humanidade. Não raras vezes, 

ambos citam passos de alguns clássicos. Todavia, por lealdade ao regime, condenam 

os livros em detrimento do admirável mundo novo proposto pela tecnologia. Perante 

John, Mond é posto à prova. Por um lado, sente-se atraído pela sabedoria que jorra 

das suas leituras clássicas, nomeadamente, Shakespeare, por outro lado, sente-se 

impelido a submeter o “selvagem” à doutrina hedonista proporcionada pela tecnologia 

de massas. O controlador percebe rapidamente como “é o selvagem, enfermo de 

nascença, que descobre a mutilação de que foi vítima a humanidade em nome da 

felicidade” 212 . Logo, ele assume-se como uma ameaça à auto-preservação do 

ecossistema. 

Como se de um jogo de xadrez se tratasse, os inquisidores O’Brien, Beatty e 

Mond fazem mover as suas peças com a certeza de conseguirem facilmente manietar 

o jogo dos seus rivais. Eles conhecem todas as jogadas possíveis, ou seja todos os 

segredos que a literatura guarda. Habilmente também infringem as regras e decidem 

quem deve jogar e que peça(s) mover. Mas enquanto Beatty se depara com um 

adversário sedento de sucesso, a ingenuidade de John e Winston deixam-nos à mercê 

da falsa benevolência dos seus contrincantes.  

Huxley, tal como Bradbury ou Orwell, partilham a preocupação com a coação 

causada pelos valores culturais norte-americanos, o consumismo, a promiscuidade e o 

entretenimento fácil e banal proporcionados pelos meios de comunicação social em 

detrimento de atividades intelectualmente mais estimulantes como a literatura e outras 

                                                         
212 Klein, Gérard, “Ficção Científica”, in Michèle Riot-Sarcey et al. Trad. Carla Bogalheiro Gamboa e Tiago Marques (2008): 
Dicionário das Utopias. Lisboa: Edições Texto e Grafia, p. 126. 
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artes, identificadas como a fonte de infelicidade. Esta visão crítica da sociedade norte-

americana é no supor de Baker, “the reaction against the Utopia of technological 

wonder and World States”213.   

No World State, por exemplo, as comodidades tecnológicas como os “feelies” 

táteis ou as músicas sintéticas e o condicionamento psicossocial formam uma 

população conformada e obediente, limitando “the mass of mankind to docile 

automata”214. No mesmo plano, deparamo-nos com o órgão de estado de espírito 

Penfield em Do Androids Dream of Electric Sheep?  

O caleidoscópio de sensações corrompe cada indivíduo. John vê-se atado a 

uma atmosfera de prazer libidinoso, carnal e excessivo, onde a procura de prazer 

incessante, sem dor, onde a morte é apagada e todo o sofrimento humano 

simplesmente extinto parece ser a máxima. Divertimento parece ser o único propósito 

na vida da apática mulher de Guy Montag, Mildred, em Fahrenheit 451, num mundo 

dominado pelos mass media e pelo audiovisual. O seu estado febril e de alienação 

levam-na a passar horas a fio em frente dos três grandes ecrãs que preenchem as 

paredes de sua casa, fantasiando com outras pessoas do outro lado em programas 

vazios que prenunciam os reality shows ou as redes sociais. Como ela, milhões de 

pessoas conectadas à televisão contribuem para a criação de autómatas infatilizados 

pelos meios propagandísticos, submetidos aos caprichos ideológicos do Inquisidor-

Mor. Ela e os seus “primos” contemplam anestesiados o controlo exercido pelo ecrã, 

ignorando que estão a ser absorvidos e despojados da sua humanidade em prol do 

objetivo da uniformização coletiva. 

No julgar de Mouchard, 

estes livros têm em comum o facto de construírem uma sociedade imaginária, e de aí 
experimentar, através da ficção, a dissolução total do indivíduo na sociedade em 
simultâneo à criação de um Estado com poderes e meios até então desconhecidos215. 

* 

3.7 – O desfecho: poderá a natureza ser o cenário de libertação? 

213 Baker, Brian, “Ray Bradbury; Fahrenheit 451”, in David Seed (ed) (2008): A Companion to Science Fiction. Malden, Oxford: 
Blackwell Publishing p. 491. 
214 Carey, John (ed) (1999): The Faber Book of Utopias. London: Faber and Faber, p. 447. 
215 Mouchard, Claude, “Contra-Utopias”, in Michèle Riot-Sarcey et al. Trad. Carla Bogalheiro Gamboa e Tiago Marques (2008): 
Dicionário das Utopias. Lisboa: Edições Texto e Grafia, p. 85. 
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John Joseph Adams admite que num texto distópico a sociedade que nos é 

apresentada trabalha arduamente contra os desejos e aspirações do protagonista, 

tornando-se em última instância seu antagonista (Adams 2012: 1). Do mesmo modo, 

anotamos como o estado-nação funciona como uma sociedade corporizada dominada 

por uma autodenominada plutocracia que adota um modelo de escravatura dos mais 

desfavorecidos de forma a manter a sua condição social e económica. Na Oceania, o 

propósito último do Partido é manter o poder de forma permanente e total. “Power is 

not a means. It is an end” (Orwell 2000: 276), como O’Brien assevera. Pois, onde 

nazis e comunistas falharam ao pretenderem estabelecer uma utopia, o Partido não 

falhará: “one makes the revolution in order to establish the dictatorship” (Orwell, 

2000: 276). 

Os protagonistas, estabelecendo uma relação sentimental ou espiritual que nos 

é apresentada nas distopias aqui tratadas, encontram muitos obstáculos impostos pela 

labiríntica e opressiva cidade das máquinas para alcançarem o seu propósito de 

restituírem a humanidade ao espaço que habitam. Desta forma, encontramos Freder e 

Maria, na cidade de Metrópolis, Deckard e Rachael, em Los Angeles, Lemmy 

Caution e Natacha von Braun (Anna Karina), em Alphaville, D-503 e I-330, no 

OneState, Bernard Marx e Lenina, num primeiro momento, Lenina e John, num 

segundo momento, no World State de Huxley, Kall, Linda e Rissen, no Estado 

Mundial projetado por Boye, Winston e Julia, na Oceania, e finalmente Montag, 

Clarisse e Faber na América de Bradbury.  

No coração do panótico, o autoproclamado messias administra com prosápia o 

seu reino, como o Rei Minos, de Creta. À sua semelhança fazem um pacto com a 

ciência e a tecnologia para a prossecução dos seus planos tirânicos. Neste intuito, o 

governo totalitário recorre à colaboração de Dédalo, o engenheiro e cientista de 

confiança do rei, para construírem preciosas ferramentas para instrumentalizar e 

condenar o ser humano ao jugo da perpétua escravidão. Nas palavras de Erika 

Gottlieb, “(...) science can be used not only to enslave nature but also to enslave 

human beings by turning them into machines (...)” (Gottlieb 2001: 73). No 

prosseguimento desta finalidade os líderes servem-se de um rol de mecanismos 

artificiais para aprisionar e controlar os seus cidadãos. Tal como os escravos narrados 

em a “Alegoria da Caverna” platónica, vivem na penumbra do desconhecido, 

ignorando a realidade que existe bem acima do seu “habitat”. 
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 No culminar da sua odisseia, os protagonistas deparam-se com a recriação da 

figura monstruosa do Minotauro, quer seja pela sua corporalização no Homem-

Máquina, em Metrópolis, ou dos replicantes, em Blade Runner, ou do “Mechanic 

Hound”, o Cão Mecânico, em Fahrenheit 451, ou ainda a panóplia das máquinas de 

condicionamento e tortura, em Alphaville, We, Brave New World, Kallocaína, 

Nineteen Eighty-Four e igualmente em Fahrenheit 451. 

A fuga do terrível labirinto tecnológico pressupõe recuperar os laços com a 

memória coletiva da humanidade, na demanda quimérica de preservar algo do mundo 

da natureza que patrocine a sua demanda pelo autêntico, como ocorre com o coral que 

Winston Smith comprara na loja de antiguidades ou o desejo do detetive Rick 

Deckard em possuir um animal que não seja artificial em Do Androids Dream of 

Electric Sheep? ou inspirando-se na sabedoria impressa na filosofia, idealizada nas 

artes, nomeadamente na literatura e/ou disseminada na oratura. É precisamente na 

sabedoria presente nos livros que John ou Montag pretendem resgatar o vínculo com 

um passado quase oculto e esquecido. Através deles, os protagonistas reveem o 

retorno da humanidade ao mundo natural. Em todos os documentos analisados, a 

natureza associa-se à imagem da liberdade e à restituição da humanidade tanto 

ambicionadas pelos protagonistas.  

Uma caraterística sui generis subjaz a todos os documentos literários e 

fílmicos, encontramos uma utopia secundária, ou pelo menos a presença da imagética 

do discurso utópico na representação do mundo pastoral almejado pelos protagonistas 

inserida na utopia principal. O refúgio pastoral, longe da civilização moderna, 

repositório sagrado da humanidade, parece resistir à deterioração e esmagamento da 

tecnopolis. 

Em Brave New World, John, reencarnando o bom selvagem de Jean-Jacques 

Rousseau, vive entre dois mundos, desagregado da reserva onde é ostracizado, 

incapaz de se incorporar nas manifestações coletivas da comunidade, “the communal 

activities of the pueblo” (Huxley 2005: 211), aguardando com esperança “o admirável 

mundo novo” da civilização de Ford, contudo, não consege escapar “from those 

communal activities, never be quietly alone” (Huxley 2005: 211), onde a saturação da 

felicidade compulsiva se transforma em pesadelo, levando-o a auto-rejeitar o espaço 

artificial, ultratecnológico. Num diálogo muito significativo entre Mustapha Mond e 

John, o primeiro mostra como a sua sociedade é um espaço fechado ao exterior em 

ruptura com o passado que a reserva selvagem representa: a família, a dor, a 
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religiosidade ou a comunhão com a natureza. “God is incompatible with machinery 

and scientific medicine and universal happiness” (Huxley 2005: 210). Mond propõe 

que o hedonismo é incompatível com Deus. Mas também o é a literatura e a liberdade 

individual que aquela encerra. John refuta o programa que lhe é imposto. “But I don’t 

want comfort. I want God, I want poetry, I want real danger, I want freedom, I want 

goodness. I want sin” (Huxley 2005: 215). Apesar de ser um ser “híbrido”, filho de 

uma mãe da tecnopolis e de ter crescido na reserva, é inábil em criar a ponte entre os 

dois mundos. A influência da leitura dos clássicos do passado e ambientado longe dos 

parâmetros da civilização moderna condiciona a sua sua existência e o seu caráter, 

incapaz de compatibilizar-se com o projeto de bem-aventurança comunitário de 

Mond. Segundo este, “you’re claiming the right to be unhappy” (Huxley 2005: 215). 

O controlador não compreende como alguém pode recusar todos os privilégios que a 

tecnociência proporciona para alcançar o bem-estar. A repulsa do “selvagem” levam-

no a procurar asilo junto a um velho farol abandonado. Na esteira da corrente 

Transcendentalista norte-americana, da qual os escritores Ralph Waldo Emerson 

(1803–1882) e Henry David Thoreau (1817–1862) se evidenciaram, John procura na 

clausura da natureza a paz de espírito em comunhão com o meio envolvente. Como 

um ermita que nos recorda a experiência de Thoreau, em Walden (1854), ou do 

psicanalista suíço Jung, o seu equilíbrio é rapidamente interrompido quando se torna 

em objeto de atração para os visitantes do Estado Mundial, que chegam às centenas 

para o ver. “Todos desejam saber, com uma curiosiade insana, porque aquele ser tinha 

renunciado aos prazeres da vida que lhe tinham sido gentilmente oferecidos” 

(Teresinho 2008: 166). É impossível fugir aos olhares penetrantes da civilização 

hedonista. Ele tornara-se o centro de atenção dos media sedentos por exibir as 

novidades a um público que tem de ser constantemente entretido. 

Similarmente, em Fahrenheit 451, a perseguição de Montag pela cidade é alvo 

do total escrutínio da rádio e da televisão. Os ouvintes e espetadores esperam 

ansiosamente pelas últimas, e os media vão alimentando a sua curiosidade. Todavia, 

quando Montag se adentra na floresta, o eminente Cão Mecânico revela-se inábil para 

o continuar a acossar. Baker refere que Montag “cannot be followed, even by the 

Hound, for the pastoral is a space outside the control and spectacular systems of the 

firemen”216. É precisamente neste espaço pastoral que o ex-bombeiro vai encontrar 

                                                         
216 Baker, Brian, “Ray Bradbury; Fahrenheit 451”, in David Seed (ed) (2008): A Companion to Science Fiction. Malden, Oxford: 
Blackwell Publishing p. 495. 
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uma comunidade que vive marginalizada, os Homens-livro e nela vai encontrar a tão 

ansiada harmonia proveniente do fluxo de energia positiva. Clarisse informa-o que 

eles transportam o mais precioso bem da humanidade – a cultura –, pois cada um 

destes homens e mulheres é a memória viva de um autor e de um livro.

É Clarisse quem primeiro desperta no subconsciente de Montag o interesse 

pela comunhão com a natureza e com o que a rodeia. Ela é uma amante do culto 

panteísta. Adora contemplar os efeitos do orvalho pela manhã ou sentir a chuva na sua 

pele. Ela mantém uma relação de simbiose com a natureza, tal como Bradbury nos 

revela. “The autumn leaves blew over the moonlit pavement in such a way as to make 

the girl who was moving there seem fixed to a sliding walk, letting the motion of the 

wind and the leaves carry her forward” (Bradbury 1993: 13). Além disso, demonstra 

hábitos considerados estranhos pelos outros como conversar e observar, mantendo o 

seu espírito crítico indelével. Clarisse é consciente da sua marginalidade, a ponto de 

afirmar: “I’m abnormal” (Bradbury 1993: 37).    

A viagem pelo espaço desconhecido do mundo natural é transversal a todas as 

obras. Em We, é I-330 que suscita em D-503 a curiosidade. Através de túneis secretos 

D-503, na companhia dos revolucionários “Mephi”, passa o outro lado da fronteira, o 

“Green Wall” – o muro verde que guarda o OneState da natureza selvagem e 

perigosa, tornando-se em augúrio de liberdade. 

Then I opened my eyes… and found myself in broad daylight face to face with what no 
living person had ever seen (…). This sun … it wasn’t our sun, evenly distributed over 
the mirrored surface of the sidewalks. This sun was all sharp fragments, alive 
somehow, constantly leaping spots, that blinded the eyes and made the head spin. And 
the trees were like candles sticking right up to the sky, or like spiders squatting on the 
ground with crooked legs, or like silent green fountains… And all this was crawling 
about on all fours, shifting and buzzing, and out from under my feet some kind of 
shaggy tangle of something came slipping, and I … I was riveted to the spot, I couldn’t 
move… because I wasn’t standing on a surface, you see, not a surface, but something 
disgustingly soft, yelding, alive, green, springy (Zamyatin 1993: 148-149). 

D-503 observa com surpresa como os humanos que habitam este novo 

território têm o corpo coberto de pelo. O herói nota como estes vivem em consonância 

plena e íntima com o mundo natural. Ele sente-se como um precursor no regresso às 

origens da humanidade, no seu regresso do paraíso. Os membros dos Mephi têm 

como objetivo destruir o muro e unir as duas civilizações desconhecidas uma da 

outra.  

Do mesmo modo, em When the Machine Stops, o mundo da natureza é 
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perspetivado como monótono, árido e selvagem. Kuno, o protagonista, movido pela 

sua curiosidade, contraria todas as leis, desobedecendo a proibição de subir à 

superfície e descobre outros seres humanos. Entretanto apercebe-se que a Máquina 

perfeita está a colapsar, o que não demora muito a suceder. A destruição da máquina 

possibilita o fim da opressão da sociedade tecnocrata e assim abrir caminho à 

humanização da sociedade, como é igualmente visível em Metrópolis e em Alphaville. 

Analogamente, em Kallocaína, deparamo-nos com cidades subterrâneas, 

protegidas devido às constantes ameaças da guerra, um desenvolvimento considerado 

normal, semelhante ao explicado por Wells em The Shape of Things to Come. Assim 

sendo, o entorno natural está limitado aos consoldados. Tal como na obra de Forster, 

o discurso oficial do regime nega a existência de vida à superfície. Kall e Rissen, 

durante os interrogatórios com Kallocaína, ouvem falar de lendas e de cidades 

albergando civilizações muito antigas, que tinham resistido às diversas guerras. 

Ambos ficam atónitos quando uma mulher diz pertencer a um grupo de iniciados, a 

uma “seita de loucos”, assim apelidada por Kall, que pretende “fazer emergir um 

novo espírito” (Boye 2016: 107). Outra estranha mulher põe em evidência a separação 

entre o seu grupo iniciático e a restante sociedade.  

O que é orgânico não precisa de ser organizado. Vocês constroem por fora, nós 
construímos por dentro. Vocês constroem usando-se a vocês próprios como pedras e 
desmoronam-se por fora e por dentro. Nós somos construídos a partir do interior como 
uma árvore, e crescem entre nós pontes que não são feitas de materiais mortos e de 
força morta. De nós, sai a própria vida. Em vocês entra tudo o que não tem vida (Boye 
2016: 110). 
 

O misticismo que o seu discurso emana vai ao encontro de outras histórias 

relatadas por outros consoldados, tendo o condão de os despertar para uma nova 

realidade, na Cidade Deserta dos iniciados: 

(...) há nascentes de água potável no subsolo e terra não contaminada onde se podem 
cultivar hortaliças, e que os poucos residentes conhecem caminhos e esconderijos 
seguros e vivem num clima de amizade e entreajuda. (...) Os vestígios de uma 
civilização morta (Boye 2016: 157). 
 

Todos estas narrativas lançam, no seu imaginário, a semente e a esperança de 

um novo futuro para a humanidade. Kall deslumbrado, experimenta “o vazio 

desolador” (Boye 2016: 150) crescer dentro de si, porém, ao mesmo tempo, sente-se 

“uma célula intoxicada por uma imensidão de pós e gotas” (Boye 2016: 130). A 

denúncia do autoconfiante Rissen não apazigua o seu terror, antes o depoimento deste 
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liberta Kall das suas dúvidas, ansiando por encontrar “a fonte de água viva” (Boye 

2016: 221), tal como Linda, a sua esposa.  

A natureza assume contornos de um lugar quimérico, idealizado por cada um 

dos protagonistas como centro nevrálgico da libertação física e psicologicamente do 

indivíduo face às amarras do estado totalitário. No caso de Winston Smith e de Julia, 

assume igualmente o símbolo distintivo de libertação sexual. O “Golden Country”, a 

colina verde que Winston avista nos seus sonhos, realça a um nível subconsciente a 

sua ânsia em alcançar a paz e do seu amor poder vingar a repressão imposta. Existe 

ainda a promessa de O’Brien que Winston guarda como motivação: “Winston, we 

shall meet in the place where is no darkness” (Orwell 2000: 27). No final, a colina é 

apenas uma miragem. O Partido assume o controlo não somente da vida social, mas 

igualmente a vida íntima de cada ser, manipulando inclusive as suas fantasias 

oníricas. O caráter omnipotente do Partido parece não conhecer barreiras. O’Brien 

explica-lhe: “we create nature. Men are infinitely malleable” (Orwell 2000: 282). A 

maleabilidade também é extensível à realidade que somente pode ser conferida pelo 

Partido. “It is impossible to see reality except by looking through the eyes of the Party 

(Orwell 2000: 261). Winston é levado a crer, pelo seu antagonista, que sofre de 

perturbações mentais e que nada existe além do Partido. Somente este dita o que é 

verdade e mentira, sendo que, por vezes, ambas são coincidentes. Winston durante a 

sua tortura descobre que não há fuga possível ao regime, nem mesmo a mente humana 

é livre, ele como todos os demais é uma cobaia do aparelho invencível e imortal do 

Ingsoc.  

A procura do poder pelo poder leva todos os regimes totalitários a 

manipularem a natureza a seu bel-prazer, não se coibindo de demonizá-la, enviando 

aos seus cidadãos mensagens de proibição e/ou rejeição daquela. A estrutura 

impredizível do entorno pastoral ameaça o controlo total e unívoco do Estado. 

Partindo desse pretexto, providencia segurança face ao espectro selvagem, perigoso e 

inquinado que aquele parece representar. A doença, a dor, a infelicidade provêm do 

que se encobre além dos limítrofes da cidade-estado.  

Em Brave New World, no Centro de Incubação e Condicionamento, a natureza 

aparece ligada à dor. Cada vez que as crianças tocam em flores, dá-se uma explosão e 

automaticamente as crianças respondem com terror: “the children started, screamed; 

their faces were distorted with terror” (Huxley 2005: 29). A associação natureza-dor é 

seguidamente reforçada através do emprego de pequenos choques eléctricos. O campo 
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pode favorecer o prazer e a distração em detrimento do trabalho que têm de realizar. 

Desta forma, os cidadãos mantêm-se indiferentes. Mas na iminência de alguém se 

deixar seduzir pelo meio natural, constroem-se cidades subterrâneas, celas 

transparentes, muros de betão ou entretenimentos diversos.  

A supressão do mundo exterior do imaginário coletivo da comunidade tende a 

estimular na mente de alguns membros, o desejo de recuperar o oásis perdido, na 

esteira dos princípios judaico-cristãos, apresentado no livro do Génesis. A natureza 

seria o reservatório das mensagens divinas e serviria de referência para o regresso ao 

Jardim do Éden e à posterior reedificação de uma civilização renovada por um deus 

misericordioso.  

A subversão do mundo da natureza é extensível ao retrato do Éden feito por 

numerosos escritores a partir do Romantismo, invertendo os atributos e as 

personagens que representam o Bem e o Mal. Robert Couffignal salienta  

 
le positif devient le négatif et vice versa; la Vie dans l’Eden apparaît comme un 
malheur, une aliénation, et la vie hors de l’Eden, quoique destinée à la mort, est 
affirmée comme heureuse: ele permet à l’homme d’exercer sa liberté; du NON-
SAVOIR (la connaissance du bien et du mal), le serpent a fait passer au SAVOIR 
(même s’il s’agit de la connaissance de la nudité honteuse, du travail pénible, de la 
souffrance et de la mort). Le drame édénique offrait en effet, cette ambiguïté, et la 
possibilité de considérer l’Opposant apparent (le serpent) comme un Auxiliaire, 
puisqu’il offrait aux humaines le SAVOIR et le POUVOIR (...)217. 

 

 A vida fora do paraíso surge como promessa de liberdade para Adão e para a 

sua descendência, com a ajuda da serpente, sua ajudante e aliada, mostrando-lhe o 

poder do Bem e do Mal. Por seu turno, a vida do paraíso está associada à alienação de 

Adão e é perspetivada como motivo da sua infelicidade. Fora do Éden, a serpente vai 

substituir o papel de Deus e guiá-lo na sua longa peregrinação, propondo-lhe que ele 

seja o promotor do seu destino e rebelar-se contra à ordem estabelecida por Deus, 

caraterizado como autoritário e punidor. Do mesmo modo, o Benfeitor das distopias e 

das anti-utopias vai tomar o lugar outrora pertencente à serpente e transfigurar-se 

como o novo messias, adotando o ideário judaico-cristão, incitando os seus cidadãos a 

acreditar que o paraíso já está implementado, que a regeneração moral de toda a 

comunidade está em curso e a humanidade pecadora será finalmente salva. A 

narrativa do paraíso perdido renovado com a implementação de um estado que é tudo 

                                                         
217 Couffignal, Robert, “Eden”, in Pierre Brunel (ed) (1994): Dictionnaire des Mythes Littéraires. Lonrai: Éditions du Rocher, p. 
545.  
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menos democrático torna-se recorrente nos documentos analisados. 

Outrora guardado pelos querubins, o “novo” jardim do paraíso é velado por 

uma vasta gama de meios; além dos guardas, ao serviço do estado, existe um 

manancial de utensílios tecnocientíficos capazes de cumprirem com rigor e fiabilidade 

o seu propósito de manter a sociedade num estado de perpétuo bem-estar e de

infantilização total, envergando a máxima do poeta Décimo Júnio Juvenal (entre 55 e

60–cerca de 127) –  “pão e circo”.

Neste novo mundo, o papel da serpente reveladora do estado de “nudez” do 

Homem, despido de qualquer traço de humanidade é conferido pelas artes maiores, 

incluindo a literatura ou a oratura, mas também a filosofia. Os segredos da árvore do 

Bem e do Mal estimula o espírito crítico dos protagonistas, reproduzindo o destino in 

illo tempore de Adão e Eva, ao serem expulsos ou conseguirem fugir do paraíso 

imposto pelo totalitarismo. Em Blade Runner, Deckard e Rachael escapam em direção 

à floresta, longe do caos e da interferência da cidade opressiva, encontrando refúgio 

no santuário da natureza. É neste espaço que inauguram uma nova humanidade, 

consubstanciada num ser híbrido que conhecemos em Blade Runner 2049, a Dr. Ana 

Stelline.  

Em Metrópolis, Freder e Maria aspiram a serem sucessores de Adão e de Eva, 

respetivamente. O casal intercede para o entendimento entre a cabeça, Joh Fredersen, 

o messias do paraíso ultratecnológico, e as mãos, a força obreira representada pelo

intendente da antiga Máquina-M. É precisamente neste ponto que Lang e Harbou vão

mais além do mito do Éden, pois quando se tornam os pais da nova humanidade,

decidem reconstruir sobre as ruínas malditas de Metrópolis um novo “jardim” no qual

o soberano anterior não é deposto, mas sim perdoado, continuando a fazer parte do

projeto de reconstrução civilizacional.

Todavia, na maioria dos documentos analisados, os herdeiros de Adão e Eva 

falham na sua missão de reconduzirem o Homem ao locus amoenus prístino. 

Encarcerados nas novas ilhas utópicas dirigidas por autoproclamados libertadores, 

assistem impotentes à expansão do seu plano tirânico, ao qual Gottlieb apelida de 

“God-like ruler of totalitarian dictatorship” (Gottlieb 2001: 4), lembrando não o Deus 

misericordioso judaico-cristão, mas um demónio que veste a pele de um cordeiro. 

Somente, durante o seu julgamento e a sua condenção física e psicológica, o 

protagonista se depara com o verdadeiro rosto do seu bárbaro carcereiro, exibindo 

prazer em rituais de sacrifício humano.  
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It is here that the reasoning that motivates the dystopiam state’s dualities of law and 
lawlessness, propaganda and truth, advanced technology and regression to barbarism is 
revealed to us, and this revelation further contributes to the nightmare atmosphere (...) 
(Gottlieb 2001: 11). 
 
 

Lembremo-nos dos campos de concentração no regime Nazi e os gulag na 

U.R.S.S.218 Finalmente, o Anticristo assume-se, disseminando o terror pelo seu locus 

horrendus transformado em admirável nova Babel – a sua acarinhada utopia.  

Neste âmbito, a relação de Winston com o pródigo líder desponta como 

paradigmática. Winston quando é torturado e (re)convertido ao projeto messiânico da 

sociedade, compreende a extensão do sorriso do salvador e da divisa que o 

acompanha. O rosto visível do Partido, “Big Brother” é-nos apresentado como o 

protetor do estado, cuja foto não é passível de ser corrompida pelo tempo. O seu 

retrato mistificado é o símbolo da perfeição e da imortalidade e analogamente da 

própria nação. É o próprio O´Brien, o guardião do estado, que lho garante “Big 

Brother is the embodiment of the Party” (Orwell, 2000: 272); “The Party is immortal” 

(Orwell, 2000: 282). Em nome da salvaguarda do estado, todos acabam por tornar-se 

cúmplices da sua tirania e da omnipotência do “Grande Irmão”. Recordemos as 

palavras reveladoras de O’Brien: “If you want a vision of the future, imagine a boot 

stamping on a human face forever” (Orwell 2000: 280). 

 

* 

 

Os regimes descritos pelos diversos documentos pressupõem a necessidade 

das comunidades se manterem em autênticas redomas de vidro para o ocultamento da 

verdade, para veicular a crença que cada comunidade é perfeita e que o mérito se deve 

indubitavelmente aos líderes sábios e iluminados que as governam. Em resultado, 

                                                         
218 Deportados para campos de concentração e despojados de todos os seus bens, milhões de judeus foram alvo de todo o tipo de 
experiências científicas, relegados por Hitler e seus sequazes para a esfera de “untermenschen” ("sub-humanos”) e considerados 
socialmente inaptos, num processo apelidado de Solução Final. No final da guerra, em 1945, dos cerca de nove milhões de 
judeus que moravam na Europa, seis milhões foram mortos ou desapareceram, entre eles um milhão de crianças pereceu em 
campos de extermínio ou vítimas de fome, num terrível sucesso conhecido por Holocausto.  
No extremo oriental da Europa, outra nação iria ficar nos anais da história igualmente pelos piores motivos, a recém criada 
U.R.S.S., sob a liderança de Stalin. Vencedor da II Guerra Mundial, viu o seu poder sair reforçado, tal como a sua legitimidade 
para veicular a sua ideologia, o Comunismo, e o seu raio de influência pelos países vizinhos. Poder-se-á discutir se o chefe 
soviético modelou e aperfeiçoou o seu regime totalitário tendo em conta as imperfeições do regime nazi. Efetivamente, governou 
com mão de ferro, chamando a si todos os poderes, levando a cabo agressivas reformas económicas como a coletivização da 
agricultura, não se coibindo de deportar para os campos de trabalho forçados, as temidas gulags da Sibéria ou da Ucrânia, todos 
os que se opusessem ao regime, ou seja, cometessem um crime ou conspirassem contra a “Pátria-Mãe”. Rotulados de trabalhos 
reformativos ou educacionais, a maioria destes “criminosos” não regressaria, acabando por morrer face às terríveis condições de 
vida. 
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assoma um infra-humano espezinhado, destituído da sua individualidade, super-

vigiado, retido numa colmeia e incapaz de comunicar com o exterior. Como Roberts 

salienta: “in each of these cases an imagined future society has been ordered along 

technological or scientific lines to the detriment of the individual quality of life of that 

society’s citizens” (Roberts 2007: 159). 

 Os autores destas obras evidenciam os possíveis caminhos da humanidade, 

manifestando a sua apreensão face aos descontrolos da ciência e da tecnologia, ou tal 

como Gottlieb sintetiza “a warning against adulation of machine” (Gottlieb 2001: 64).  

Recuperamos as palavras de Michio Kaku, “a ciência é uma faca de dois 

gumes”, tanto pode ser usada para o bem como para o mal. A mesma ciência que, em 

estreita colaboração com a tecnologia, permitiu revolucionar a medicina, dotando-a de 

meios e recursos que nos permitem ter uma melhor qualidade de vida, prolongando os 

nossos limites biológicos, ou propiciou o surgimento do avião ou do foguetão, da 

criação do telefone, da rádio, da televisão ou da Internet, quebrando as barreiras 

físicas e muitas vezes psicológicas, também abriu caminho à invenção de armas com 

um enorme potencial destruidor e que ameaçam a estabilidade do planeta.  

Todas estas obras com um claro pendor negativista congregam o que de 

melhor têm os géneros da utopia e da FC, que o escritor e editor literário Hugo 

Gernsbacher cunhou de “scientifiction”219. O século XX marca a união de esforços 

entre a utopia e a FC, demonstrando inequivocamente que estavam desde o início 

condenadas a entenderem-se. Roberts acentua a estreita ligação entre os dois géneros:  

 
much of the grammar of such [Science Fiction] constructions derives from utopian 
fiction. So, although developing independently of the genre, utopian writing becomes a 
sort of para-SF, entwining itself round the genre in the nineteenth and twentieth 
centuries. (Roberts 2005: ix) 
 

O século XX marcado por duas guerras desastrosas e a multiplicidade de 

episódios relevantes a nível social e político emerge como o século das utopias 

negativas ou distopias. No entender de John Joseph Adams, “the best dystopias speak 

to the deeper meanings of what it is to be one small part of a teeming civilization... 

and of what it is to be human” (Adams 2012: 2). 

 
 
 
                                                         
219 Vide: Roberts, Adam (2007): The History of Science Fiction. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, p. 
176. 
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4. O colapso da humanidade perante a iminência do fim: os mundos

apocalípticos na Ficção Científica 

4.1 – Introdução 

A  ciência, a tecnologia e a inovação, ao longo dos séculos, têm provado a sua 

inestimável valia ao serviço da humanidade, fornecendo-nos instrumentos para 

prevalecermos num ambiente instintivamente hostil. Ao tentarmos compreender a 

natureza, temos que agir sobre ela. Porém, o manuseamento de que dela fazemos, na 

tentativa de a podermos dominar, tem-se revelado catastrófico. Não raras vezes, a 

natureza escapa ao nosso domínio e rebela-se através um extenso rol de ameaças à 

nossa civilização, representadas por pragas, privação de alimentos e água, pandemias 

ou desastres ambientais. Por outro lado, o Homem tem contribuído deliberadamente 

para a instabilidade global, ao ser causador de guerras arrasadoras de índole nuclear, 

biológica ou química, provocando eco-catástrofes de dimensões colossais no seio da 

natureza. 

Estes cenários ameaçam a sustentabilidade do nosso planeta e a subsistência 

da nossa raça. De forma a que este estudo seja o mais amplo possível, é essencial 

analisar como a FC se enquadra perante a iminência do colapso da civilização humana 

motivado pela estreita colaboração entre a ciência, a tecnologia e a inovação. Assim 

sendo, as narrativas de FC sobre o fim do mundo são um palco privilegiado para 

escritores, guionistas e realizadores explorarem as relações entre a tecnociência, o 

Homem, a sociedade e a natureza envolvente.  

A temática do fim do mundo na FC é um claro exemplo da capacidade 

antecipatória do género, sendo objeto de fascínio há muitos anos, quase desde os seus 

primórdios. A sua recriação, atualização e projeção têm abarcado um largo espectro 

de questões e receios e tal como referem John Walliss e Keneth G. C. Newport, “the 

articulation of theses issues may alleviate the fear of real-life catastrophe. Yet the key 

attraction of apocalypse for science-fiction writers [além de argumentistas, 

realizadores e outros artistas] lies in its ability to function as a literature of 

interrogation”220. Até que ponto está a nossa civilização dependente da ciência, da 

tecnologia e da inovação? Quais são os efeitos secundários da nossa demanda 

220 Walliss, John and Kenneth G. C. Newport (ed) (2009), The End All Around Us: Apocalyptic Texts and  Popular Culture. 
London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, p. 192.
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tecnocientífica em dominar e moldar a natureza? Teremos confiado demasiado na 

tecnociência para nos superarmos e estaremos agora a pagar esse custo? Que atitude 

deveríamos tomar face a ela? Estaremos numa posição privilegiada ou pelo contrário 

prejudicial na luta pela nossa sobrevivência? Estaremos efetivamente à beira do 

colapso enquanto civilização devido às más práticas da ciência, da tecnologia e da 

inovação? Haverá um lado negro no Homem que sobressaia no caso desse colapso 

devido ao falhanço da tecnociência e constituirá um risco para ele mesmo e para as 

outras espécies? Será que, perante a  ameaça do fim, o Homem abrirá mão da sua 

racionalidade e encontrará nos instintos básicos (primordiais) da sobrevivência os 

instrumentos para prevalecer? Qual o perfil do sobrevivente perante o desespero e o 

risco iminente do fim? Estas questões serão foco de análise no decurso desde capítulo. 

 

* 

 

4.2 – Definindo o Apocalipse: da assunção escatológica até à emergência da FC 
 

“Depois vi sair da boca do Dragão, da boca da Besta e da boca do falso Profeta três espíritos imundos 
em forma de rãs. Estes são espíritos demoníacos com poder de realizar prodígios. E dirigiram-se aos 

reis do mundo inteiro, a fim de os reunir para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. (…). E 
reuniu-os no lugar que, em hebraico, se chama Harmaguedon. O sétimo anjo derramou a sua taça nos 

ares. E no santuário ressoou uma voz forte que saía do trono e dizia: «Está feito.» Houve, então, 
relâmpagos, estrondos, trovões e um terramoto tão violento como nunca tinha acontecido desde que há 

homens sobre a terra”. 

João de Patmos, O Livro do Apocalipse 

 

“Today’s prophets do not tell us to fear angels, dragons, or the abyss. We have to fear nuclear 
holocaust, overpopulation, pollution, and ecological disaster”. 

Roberto Vacca, The Coming Dark Age 

 
“They are so confident that they will run on forever. But they won’t run on. They don’t know that this 
is all one huge big blazing meteor that makes a pretty fire in space, but that some day it’ll have to hit”. 

—Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (1954) 

 

 Em plena Guerra Fria, em 1953, Bradbury em Fahrenheit 451 corporaliza os 

receios da sociedade americana de uma guerra atómica desencadeada pelo terrível 

inimigo, a União Soviética. Nesta narrativa descreve detalhadamente (com um toque 
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de surrealismo) os efeitos de destruição causados por um ataque nuclear. Guiados por 

um Montag, resguardado no coração da floresta selvagem, na companhia dos 

foragidos Book people (Homens-livro), assiste imóvel e impotente à desfiguração e à 

extinção da civilização que, até há pouco tempo, tinha abraçado.  

This was not to be believed. (...). Montag saw the flirt of a great metal fist over the far 
city and he knew the scream of the jets that would follow, would say, after the deed, 
desintegrate, leave no stone on another, perish. Die. Montag held the bombs in the sky 
for a single moment, with his mind and his hands reaching helplessly up at them. ‘Run! 
He cried to Faber. To Clarisse, ‘Run!’ To Mildred, ‘Get out, get out of there!’ But 
Clarisse, he remembered, was dead. And Faber was out. (...). And Mildred... Get out, 
run! (...). The first bomb struck. ‘Mildred!’ (...). Montag, falling flat, going down, saw 
or felt, or imagined he saw or felt the walls go dark in Millie’s face, heard her 
screaming (...) and the entire structure of the hotel blasted down upon her, carrying her 
with a million pounds of brick, metal, plaster, and wood, to meet other people in the 
hives below, all on their quick way down to the cellar where the explosion rid itself of 
them in its own unreasonable way. (...). The concussion knocked the air across and 
down the river, turned the men over like dominoes in a line, blew the water in lifting 
sprays, and blew the dust and made the trees above them mourn with a great wind 
passing away south. Montag crushed himself down, squeezing himself small, eyes 
tight. He blinked once. And in that instant saw the city, instead of the bombs, in the air. 
They had displaced each other. For another of those impossible instants the city stood, 
rebuilt and unrecognizable, taller than it had ever hoped or strived to be, taller than 
man had built it, erected at last in gouts of shattered concrete and sparkles of torn metal 
into a mural hung like a reversed avalanche, a million colours, a million oddities (...) 
(Bradbury 1993: 165-167). 

Bradbury nestas páginas retrata alegoricamente o que muitos acreditavam ser 

a representação mais aterradora do fim do mundo no pós II Guerra Mundial. O medo 

induzido pela era atómica, precursora nas bombas de Hiroshima e Nagasaki e 

enfatizada na ameaça ininterrupta e fantasmagórica da Guerra Fria, deitava por terra 

as aspirações mais otimistas da humanidade e parecia anteceder sombriamente mais 

do que nunca o advento próximo do apocalipse. O termo apocalipse deriva do étimo 

grego apokalypsis que podemos traduzir por “revelação” ou “o desvendar da 

verdade”. O termo, ao longo dos séculos, por assimilação, serviu para designar o fim 

da história da humanidade, no entender de Martin Hermann “the potential end of 

humankind” (Hermann 2015: 1), ou pelo menos, assinalar uma terrível catástrofe que 

faz perecer uma nação (Hicks 2016: 6) e que se pode converter numa devastação 

global.  

Desde tempos imemoriais, o Homem tem procurado saber o que o futuro lhe 

reserva, de forma a antecipar e de algum modo poder alterá-lo. A procura por 

respostas leva-o a uma comunhão mais estreita com a natureza que o rodeia e com o 

sobrenatural. Não tardaram as respostas a encobrir de escuridão o destino da 
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humanidade e do próprio planeta. O conceito e as ideias relacionadas com o fim dos 

tempos e a destruição violenta da humanidade através de desastres naturais como 

erupções vulcânicas, terramotos, dilúvios ou secas, cataclismos cósmicos como o 

impacto de um astro na superfície do planeta, ou ainda malogros de diversas índoles 

como pragas, epidemias e a propagação da fome e da miséria ou uma guerra 

aniquiladora têm uma longa tradição em várias culturas, desde a mitologia nórdica, 

suméria e egípcia ou de vários mitos ameríndios como dos Maias, passando pelas 

religiões budista, hindu, zoroástrica, ou o filo judaico-cristão. Aliás, das grandes 

religiões monoteístas, o Cristianismo assoma como a única com um discurso 

pormenorizado sobre o final dos tempos, antevendo a destruição do mundo e o 

derradeiro julgamento dos mortais por Deus. Foi graças a um conjunto de manuscritos 

escolásticos compilados sob o título de Apocalipse e integrado no Novo Testamento, 

que o género literário apocalíptico se difundiu por todo o mundo ocidental e permitiu 

condensar a temática e forma arquetípica deste corpus. O autor, apelidado de João de 

Patmos, é apontado por alguns estudiosos da Bíblia como João, um dos discípulos 

prediletos de Jesus Cristo (7/2 a.C.–30/33 d.C.), entretanto perseguido por questões 

doutrinárias pelos romanos, tendo sido obrigado a exilar-se na ilha grega de Patmos. 

Numerosos críticos referem que este João seria um alto dignitário de uma comunidade 

de primeiros cristãos da Ásia Menor, mas que nada teria a ver com o evangelista. No 

entender dos hermeneutas, o estilo autoral do evangelho difere com o do conjunto de 

textos do Apocalipse. Embora vários passos e trechos da composição se tenham 

perdido, os textos reunidos datam entre o ano de 70 d.C. e 135 d.C.. 

 Durante séculos, este livro foi alvo de muitas leituras, sempre envolto em 

polémicas e acesas discussões, causando fascínio e inspiração a muitos, assim como 

desconforto e terror a muitos outros. Se há aqueles que fazem uma leitura literal do 

seu conteúdo, nomeadamente fações religiosas mais belicosas e radicais, tentando 

fazer dele um horóscopo divino do que Deus reserva à humanidade e ao nosso 

planeta, convertendo-o na chave secreta do fim do mundo; outros há que reivindicam 

uma análise mais alegórica e menos catastrófica do destino humano. 

 Recluído numa gruta, em Patmos, João dirige-se às pequenas comunidades 

cristãs do século I, particularmente a sete igrejas da Ásia Menor, com as quais ele 

estava definitivamente familiarizado e sobre as quais deveria ter alguma influência. 

João insurge-se contra a crescente veneração do culto imperial e do próprio imperador 

por parte daquelas comunidades. Efetivamente, poderia estar a mostrar a sua rejeição 
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face à crescente ascendência religiosa e cultural de Roma sobre muitos cristãos, 

seduzidos pelas idolatrias imperiais. Caio Júlio César Augusto Germânico, ou 

simplesmente Caio César ou Calígula (12–41) mandara erguer no Templo de 

Jerusalém uma estátua de si mesmo e obrigado os povos subjugados a prestarem-lhe 

tributo divino, algo semelhante ocorreria com os seus sucessores. Desde o grande 

incêndio que arrasara Roma na década de 60 do século I, o qual Nero Cláudio César 

Augusto Germânico (37–68) acusara os cristãos de serem culpados, estes seriam 

impiedosamente perseguidos por Roma e a sua fé negada. A fúria do autor para com a 

dinastia opressora dos invasores pagãos teria tido como gota de água a destruição do 

Templo de Jerusalém, no ano de 71, pelo futuro imperador Tito Flávio Vespasiano 

Augusto (39–81). 

Em vários passos dos seus textos, Roma surge associada a uma figura sinistra 

e implacável: a Fera. Esta é descrita como uma criatura de sete cabeças e dez chifres e 

uma coroa em cada chifre, recebendo o poder de combater e subjugar todos os 

crentes, todas as culturas, nações ou raças ao seu domínio, marcando todos os seus 

dominados com uma marca na fronte ou na mão direita. Noutro passo, o Império 

Romano surge metamorfoseado na hedionda visão de um enorme dragão que num 

impulso destrói metade das estrelas do céu e ameaça uma jovem que está prestes a dar 

à luz. Num primeiro plano, a jovem representa a Virgem Maria e o seu filho Jesus 

Cristo e, num segundo plano, a jovem igreja nascente que vive dias difíceis entre a 

perseguição de Roma e a rejeição judaica. A luta entre o bem e o mal ganha novo 

fôlego quando a batalha final entre as forças de Satanás e de Cristo tiver lugar no 

Monte Megido – o Armagedão – evento que surge indissociável ao apocalipse e 

frequentemente associado com o fim do mundo, tendo preenchido o imaginário 

coletivo desde então. Astutamente, o autor escrevera os seus manuscritos em grego e 

sobretudo codificara a sua mensagem para que os romanos não percebessem, 

empregando símbolos e imagens familiares do género apocalíptico bíblico, os quais 

os seus leitores facilmente poderiam interpretar. Além de alertar as congregações 

cristãs espalhadas pela Ásia Menor para o perigo da contaminação do jugo romano, 

João escreve-lhes para os consolar e fortalecer a sua fé, assegurando-lhes que Jesus 

voltaria em breve para os libertar do mal que Roma representava e finalmente fazer 

justiça. 

O autor apresenta-se como um profeta a quem Deus permitiu, através de uma 

epifania, visualizar a violenta destruição da Terra e da humanidade e a segunda vinda 
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de Cristo à Terra. A conceção messiânica da composição sobre os fins dos tempos e a 

derradeira luta entre as forças do bem e do mal, entre Deus e o Demónio e a promessa 

de salvação para os escolhidos, insere-se na genealogia canónica do Velho 

Testamento, na sequência dos livros dos profetas Isaías (durante o século VIII a.C.), 

Ezequiel (entre 590 a.C. e 570 a.C.), Zacarias (em torno de 520 a.C.) e sobretudo 

Daniel (por volta de 167 a.C.–164 a.C.). João de Patmos recorre a estes textos 

fundadores e modeladores para recolher imagens e símbolos que empregará na sua 

obra. Analogamente, encontramos paralelismos a nível doutrinário e formal com a 

Segunda Epístola de São Pedro (século I a.C.–67 d.C.), datada da década de 60 d.C. e 

o capítulo XIII do evangelho de São Marcos (10 a.C.–68 d.C.), escrito na mesma 

época, ambos documentos canónicos presentes no Novo Testamento, entre outros 

textos agnósticos.  

 Ao contrário de outros mitos e noções estruturantes de outras religiões, a 

literatura apocalíptica cristã não prevê a vinda de Deus e a instauração do seu plano 

salvífico como uma era transitória, mas sim com um processo definitivo, em rutura 

com o processo histórico – ahistórico –. Deus virá restabelecer a Nova Jerusalém, 

renovando a sagrada aliança com o povo eleito, o mesmo é dizer restituirá na Terra o 

Éden primevo para toda a eternidade. Esta será a fase final deste processo 

apocalíptico, após a destruição violenta do mundo e de um período de tribulações 

num mundo caótico desembocarem no Último Julgamento. 

Tal como João de Patmos reage contra a tirania de Roma, os textos 

apocalípticos têm a particularidade de irromperem em tempos de graves convulsões 

sociopolíticas, tal como o Padre Herculano Alves argumenta. “É uma literatura 

própria das épocas de crise e de perseguição, em que se procura “revelar” os 

caminhos de Deus para o futuro, para consolar e encorajar os justos perseguidos, 

dando-lhes a certeza da vitória final”221.  

Se o discurso apocalíptico parece cingir-se a uma época e a uma região em 

específico, o Apocalipse de João, desde o início, tem demonstrado resiliência em 

perecer face às mudanças sociais e culturais, reatualizando-se e emergindo com um 

ímpeto renovado em épocas de grande conflituosidade. Ao longo dos séculos a 

mensagem do fim dos tempos inscrita naqueles escritos bíblicos, não somente 

inspirou teólogos como Santo Agostinho (354–430), assumindo uma análise 

                                                         
221 Alves, Herculano (Coordenador Geral) (2001): Bíblia Sagrada: Para o Terceiro Milénio da Encarnação. Lisboa/Fátima: 
Difusa Bíblica Franciscanos Capuchinhos, p. 2025. 
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alegórica, mas igualmente escritores como Dante Alighieri (1265–1321), em A Divina 

Comédia (escrita no primeiro quartel do século XIV).  

O Apocalipse prevê que Deus anunciará o fim do mundo com grandes e 

aterradores fenómenos naturais que consumirão toda a vida na Terra. Como tal o 

Apocalipse possui uma dimensão escatológica, refletindo sobre o derradeiro destino 

da humanidade e do planeta num distante futuro. O seu efeito na nossa mundividência 

é bastante significativo. O pensamento apocalíptico ocidental foi inspirado pelas 

visões escatológicas, nomeadamente o destino das almas humanas, presentes no 

Velho e no Novo Testamento, tal como Hermann conjetura. “Considered as a whole, 

these passages provide the fundamental narrative for religious and secular visions of 

the end of the world coming thereafter” (Hermann 2015: 2). Nos nossos dias, o fervor 

apocalíptico parece ter recrudescido e mantém a sua vitalidade em livros, filmes, 

canções, vídeos ou publicações em formato jornal ou revista, ou simplesmente boatos 

que espicaçam os nossos medos e as nossas fantasias sobre a forma como chegará o 

nosso fim. A sua maleabilidade não deixa de ser espantosamente influenciadora do 

Homem ocidental e inclusivamente adaptada por correntes de pensamento e por 

movimentos científicos. 

* 

Ao longo dos século XVIII e XIX, num período fértil e norteado pelos ideais 

liberais, progressistas e racionalistas iniciados com o Iluminismo, deparamo-nos com 

uma época notavelmente marcada por várias descobertas científicas e novos avanços 

na área da geografia, com o mapeamento mais rigoroso do nosso planeta, 

contribuindo a exploração e colonização europeias ou a inscrição de novas espécies 

botânicas. Registe-se os trabalhos efetuados nestas duas áreas pelo eminente geógrafo 

e naturalista prussiano Alexander von Humboldt (1769–1859), as bem-sucedidas 

descobertas levadas a cabo pelo sueco Carl Nilsson Linnaeus (1707–1778) ou do 

francês Chevalier de Lamarck (1744–1829) e mais tarde pelo engenheiro cartógrafo 

galês George Everest (1790–1866), responsável pelo estudo cartográfico da Índia e da 

cordilheira que adotou o seu nome. Na biologia, Charles Darwin desenvolveu na sua 

famosa On the Origin of Species by Means of Natural Selection (1859), a radical e 

controversa teoria da evolução.  
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Este revolucionário paradigma científico tem o condão de refletir e questionar 

os conceitos espirituais aceites e difundidos pela Igreja Católica, nomeadamente a 

noção dominante do Criacionismo, peça-chave do corpus da religião, advogando a 

origem divina da vida na Terra tal e qual como descrito no livro do Génesis. O novo 

discurso científico vem retirar Deus da equação, evidenciando “an absence of divine 

intervention behind the existence and development of the human race” (Hermann 

2015: 26).  

Darwin contrapõe uma visão científica, com base nas suas observações sobre a 

origem da humanidade. Mediante a descoberta de fósseis, infere que todas as espécies 

são sujeitas a um mesmo processo de evolução e adaptação ao ambiente de modo a ter 

mais possibilidades de sucesso, o mesmo é dizer de sobreviver e procriar. Na obra 

supracitada On the Origin of Species by Means of Natural Selection, reflete sobre as 

origens da vida no nosso planeta, avança com a noção de seleção natural, as 

alterações e desenvolvimentos de todos os seres vivos de modo a ter uma maior 

chance de êxito. Numa obra posterior, Descent of Man (1871), Darwin especula sobre 

a premissa de o ser humano poder ter-se desenvolvido a partir de outros animais 

“inferiores”, aparentados com os símios, detetando similitudes biológicas entre o 

Homem e o macaco e partilhando um ramo ancestral comum. Esta ideia 

revolucionária difundida na conservadora cultura vitoriana, previa que o ser humano 

seria o resultado de uma extraordinária adaptação ao ambiente e não uma criatura 

esculpida por Deus à sua imagem e semelhança, como tinha sido promovido durante 

séculos pelo Cristianismo. As ondas de choque foram tão violentas que rapidamente 

deram origem a uma forte contestação e oposição às rebeldes teorias propostas e ao 

mesmo tempo influenciaram os trabalhos de outros cientistas como Charles Lyell 

(1797–1875), ou Thomas Henry Huxley, moldando definitivamente a cultura 

ocidental e levando Herbert Spencer (1820–1903) a abusivamente cunhar a expressão 

“survival of the fittest” (Hermann 2015: 28)  (“sobrevivência dos mais aptos”) para 

designar o princípio de seleção natural no seu livro Principles of Biology (1864) ao 

qual a sociologia recorreu e aplicou para analisar o progresso das nações 

(Mousoutzanis 2014: 56), fundamentando que somente as sociedades mais poderosas 

e avançadas poderiam sobreviver e medrar, enquanto as nações mais frágeis seriam 

aculturadas e subjugadas pelas primeiras, podendo mesmo ser extintas. Na luta pela 

sobrevivência, a teoria darwiniana prescreveria o desenvolvimento de instrumentos de 
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subsistência. Deste modo, Spencer dotou a sociologia da máxima darwiniana de 

conquistar ou ser conquistado. 

Enquanto a teoria da Seleção Natural apenas se restringia à evolução dos 

organismos biológicos, reivindicando que exclusivamente os mais bem preparados 

com determinadas qualidades hereditárias favoráveis, tenderiam a deixar maior 

descendência e seriam mais adaptáveis ao meio ambiente, podendo por conseguinte 

prevalecer e sobreviver, graças à sociologia esta teoria expandiu-se para outros 

campos do saber, dando origem ao Darwinismo Social que criaria escola durante o 

final do século XIX e inícios do século XX e cimentar a divisão irrevogável entre a 

ciência e a religião. 

Se, por um lado, Darwin conseguira explicar as origens e o desenvolvimento 

da vida no planeta e respondera a questão de onde vimos, argumentando que o 

Homem seria o resultado de milhares de anos de evolução e aparentado com o 

primata, na física, houve um acontecimento com uma dimensão paralela. A teorização 

da Segunda Lei da Termodinâmica subverteu a visão do seu tempo e trouxe a lume o 

conceito de Entropia ao dissecar como o fim da vida na Terra seria uma 

inevitabilidade explicada pelo inexorável esgotamento da energia solar e subsequente 

morte de todos os organismos. Para reforçar esta conjetura negativa, de um planeta 

num ténue equilíbrio e à beira do abismo, não podemos ignorar os estudos do 

reverendo e escolástico protestante inglês Thomas Robert Malthus (1766–1834) no 

campo da economia política e demográfica e que contribuiriam fortemente para a 

formulação de Darwin222. Na sua obra Essay on the Principle of Population as it 

Affects the Future Improvement of Society (1798), aborda a questão do crescimento 

exponencial de uma população não ser acompanhado de um ritmo similar de recursos 

alimentares e energéticos. Caso este quadro se verifique pode, em seu entender, trazer 

enormes desafios a uma sociedade e culminar em desastres ecológicos, guerras, fome 

e doenças. Esta conjetura ficou conhecida como catástrofes malthusianas, 

contrapondo para evitar tais cenários, um controlo demográfico de forma a elevar o 

nível de satisfação de uma sociedade e tornar o mundo mais sustentável.  

Sumariamente, o Homem estava sujeito aos caprichos da natureza, estando 

suscetível de ser extinto por intervenção de um processo natural e não ocupava de 

modo algum um lugar central ou dependente de qualquer interferência divina ou 

222 Stableford, Brian “Science Fiction Ecology”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science Fiction, Malden, Oxford: 
Blackwell Publishing, p.128. 
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sobrenatural como a posição dominante criacionista apresentada no Livro do Génesis 

sempre apadrinhara.  

Por assimilação, o fim da Terra e de todas as espécies existentes assomava 

como um destino horrífico e implacável para toda a humanidade. Estavam lançados os 

dados da mudança e com eles a perspetiva que o fim da humanidade seria inevitável e 

independente do último juízo de Deus.  

 

* 

 

Este turbilhão de descobertas no mundo da ciência e as alterações sociais e 

políticas, durante o século XVIII, influenciou decisavamente a literatura, 

nomeadamente a jovem FC na sua projeção de vanguarda e especulação futurista. 

Inclusivamente, o Romantismo vai incorporar as preocupações formais do apocalipse 

escatológico. Dois exemplos desta nova tendência tornam-se palpáveis na evocação 

sombria de “Darkness” (1817), do poeta inglês Lord Byron, ou no poema “Beachy 

Head”, de Charlotte Turner Smith (1749–1806). Ambos meditam amargamente sobre 

como poderia ser a vida dos últimos sobreviventes no fim dos tempos. No entender de 

Roberts, “early in the century [século XIX], so many of these visions of the future 

looked to the very end of time, and to the figure of the last living human” (Roberts 

2005: 88). Motivado por esta nova corrente etiológica, a precoce literatura de 

contornos fantásticos anseia por reivindicar para si todas as potencialidades que a 

conceção apocalíptica condensa. Se, como vimos anteriormente, durante o século 

XVIII, a FC vai vincular-se às narrativas futuristas de antecipação como a obra de 

Mercier L’An 2440 é disso exemplo, denotando interesse em projetos de progresso 

tecnológico com um desfecho reiteradamente utópico, o virar do século traz-nos uma 

alteração do enfoque da FC. A estudiosa Danièle Chauvin aborda esta questão. 

 
La science-fiction reflete à ses débuts la foi du XIXe siècle dans les pouvoirs de la 
science. L’utopie ne retient que la Jérusalem terrestre des lectures millénaristes de 
l’Apocalypse de Jean (...). Mais, en pendant l’espoir, la science-fiction «commet» 
l’excès inverse. Elle s’enferme dans l’angoisse et les peurs d’aujourd’hui, ele jette un 
regard pessimiste sur le moins à venir. Car l’urgence n’est pas étrangère à la science-
fiction, mais c’est le plus solvente une urgence du désespoir223.  
 

                                                         
223 Chauvin, Danièle “Apocalypse”, in Pierre Brunel (ed) (1994): Dictionnaire des Mythes Littéraires. Lonrai: Éditions du 
Rocher, p. 118.  
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Absorvendo temáticas e convenções retóricas do discurso apocalíptico, ao 

evidenciar que não são exclusivas da religião (Hicks 2016: 5; Gomel 2010: 133), 

observamos como a FC nos presenteia com um manancial extenso de cenários 

fatalistas em que o tecido sociopolítico da modernidade se vê drasticamente alterado e 

a civilização implode num estado de caos e de desordem. Este horizonte angustiante 

vai servir de pretexto para colocar algumas questões políticas, culturais, sociais, 

económicas ou ambientais emergentes num determinado período histórico (Hicks 

2016: 5-6). Por outro lado, esta relação entre a FC e o género apocalíptico não é 

exclusivamente unilateral, mas antes um diálogo emergente entre as duas partes. A 

FC servindo-se das temáticas apocalípticas reatualiza-as e confere-lhes uma projeção 

mais científica e prospetiva do progresso social e político. 

A dimensão analítica e crítica da FC fica uma vez mais patente, ao apropriar-

se das possibilidades lancinantes do fim da humanidade que a modernidade científica 

preconiza. Além do interesse redobrado com o fim e a perda de esperança, 

diametralmente oposta à linha da utopia, a literatura de tonalidades futuristas assume 

abertamente o fascínio causado pelo oculto, o sobrenatural e o místico. As narrativas 

fantasistas que se debruçam sobre os avanços da ciência, da tecnologia e a da 

inovação e as suas implicações no desenvolvimento das relações humanas com o seu 

meio envolvente, Adam Roberts apelida de “future-fantasies” (Roberts 2005: 88).  

Em pleno ambiente de ansiedade relativa ao futuro, em 1805, um ex-reverendo 

francês, de nome Jean-Baptiste François Xavier Cousin de Grainville (1746–1805), 

entretanto excomungado no decurso da Revolução Francesa por razões políticas e 

obrigado a casar-se para não ser guilhotinado, publica em prosa poética Le Dernier 

Homme, no qual conta a solitária existência de Omégare e Syderie, o último casal 

fértil numa Terra decrépita e moribunda. Contudo, ao invés do casal Adão e Eva, os 

seus esforços por repovoar a Terra são infrutíferos. Grainville tem o mérito de criar 

um diálogo promissor entre a religião e a ciência através da ficção. A sua obra emerge 

como a primeira narrativa apocalíptica secular da história. Metáforas e símbolos 

religiosos como o Armagedão, o Dia do Julgamento ou o Holocausto impregnam o 

enredo ficcional do escritor francês, não sendo de estranhar, dado os seus vastos 

conhecimentos bíblicos. O próprio nome da personagem central – Omégare – reflete a 

ideia de fim, remetendo-nos para a derradeira letra do alfabeto grego – Ω – e a 

consciência metafísica que a tradição cristã frequentemente associa a Deus o Α e o Ω, 

o princípio (da criação) e o fim (do cosmo), premissa que simbolizaria a eternidade do 
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mesmo Deus. Grainville é hábil em jogar com imagens de pendor racionalista e 

progressista como a laicização social ou a industrialização para espelhar a decadência 

de um mundo obstinado com a destruição de Deus, ao qual Roberts intitula: “a 

rational, materialist view of the end of the world” (Roberts 2005: 89). 

O subgénero do último homem iniciado por Grainville, projetando um mundo 

envolto numa catástrofe, um mundo desolado e estéril, onde os sobreviventes estão à 

mercê da fome e da doença, assim como de um sol moribundo, constituem os traços 

modelares, 224 entretanto duplicados por Mary Shelley no romance The Last Man 

(1826). Nesta obra ambientada no final do século XXI, a devastação da humanidade é 

causada por uma praga que extingue todas as formas de vida, com a exceção de 

Lionel Vernier, o protagonista e o narrador da história. O documento literário traz 

para primeiro plano a angústia do protagonista em deambular por um mundo em 

ruínas à procura de outros sobreviventes à medida que o seu sentimento de solidão 

aumenta. A ansiedade que tomou conta do Império Britânico após o surto de cólera 

que principiou em 1817, na Índia, e ameaçava tornar-se uma pandemia; a perda do 

seu marido, o também escritor Percy Bysshe Shelley (1792–1822) e do amigo Lord 

Byron; a sensação de isolamento e insegurança que a própria escritora sentiria, 

surgem incorporadas na sua fantasia sobre o fim do mundo. Tal como Grainville, 

Shelley desenvolve nesta narrativa apocalíptica a noção do Julgamento Divino 225 

demonstrando ainda uma clara obediência aos padrões escatológicos.  

Se há um claro mérito na obra de Mary Shelley, este prende-se seguramente 

com a origem da extinção da humanidade provocada por um agente viral ou 

patogénico, antecipando o subgénero “apocalipse viral” 226  e replicado por Edgar 

Allan Poe no conto “The Masque of the Red Death” (1842), Scarlet Plague (1912), da 

autoria de Jack London (1876–1916), I Am Legend, escrito por Richard Matheson e 

em documentos fílmicos como Night of the Living Dead (1968), de George Romero 

(1940–2017), 28 Days Later (2002), realizado por Danny Boyle (1956–), ou o 

romance World War Z: An Oral History of the Zombie War (2006), de Max Brooks 

(1972–) e recentemente transposto para cinema (2013) por Marc Forster (1969–). 

                                                         
224 Clarke, I. F. “The Tales of the Last Days, 1805-3794”, in David Seed (ed) (2000): Imagining Apocalypse: Studies in Cultural 
Crisis. New York :  St. Martin's Press, p. 19. 
225 Stableford, Brian “Science Fiction Ecology”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science Fiction, Malden, Oxford: 
Blackwell Publishing, p. 128. 
226 Mousoutzanis, Aris “Apocalyptic sf”, in Mark Bould et al. (eds) (2009): The Routledge Companion to Science Fiction. 
London; New York: Routledge, p. 459. 
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Neste período, o prolífico H. G. Wells também deu o seu contributo com a 

apresentação de diferentes cenários do fim dos tempos, quer fosse mediante a 

exaustão do sol, em A Máquina do Tempo, quer a ameaça iminente de um corpo 

celeste colidir contra a terra, no conto The Star (1897), ou o perigo que consistiria 

uma invasão alienígena, em The War of the Worlds (1898) e que influenciaria 

decisivamente outros escritores de FC sobre devastações globais e apelar ao interesse 

redobrado pela ficção apocalíptica por parte do grande público. 

* 

4.3 –  O fim da Modernidade – o colapso da civilização 

Enquanto, em War of the Worlds, Wells faz um elogio da modernidade (Hicks  

2016: 4), evidenciando uma vez mais o seu otimismo face à tecnologia e à ciência em 

proveito da humanidade, já no caso de Grainville, de Shelley ou de London, notamos 

uma rutura com a modernidade, inscrevendo as suas narrativas num ambiente de 

desconfiança relativamente ao espírito racionalista e científico. Hicks salienta que em 

The Scarlet Plague, London insere-se num movimento contrário ao do seu 

contemporâneo Wells, sublinhando que em cidades enormes, semelhantes a casulos, 

devastadoras epidemias poderiam calcinar mais vidas do que em pequenas localidades 

ou comunas. Deste modo, o autor norte-americano prefigura a sua simpatia perante o 

estilo de vida pré-moderno (Hicks 2016: 4).  

London, Shelley e Grainville anteveem incerteza face ao futuro, 

desenvolvendo narrativas de análise sobre os enredados efeitos dos últimos 

desenvolvimentos económicos, sociais ou científicos. A euforia pelo desenvolvimento 

tecnológico e a aspiração da melhoria das relações sociais movia escritores e políticos 

a gizarem novas utopias. Contudo, esta especulação otimista tendia a ignorar uma 

nova ameaça para a felicidade coletiva, a crescente dependência face à tecnociência.  

Enmeshed in the uneven development of modernity, in political calls for reform and 
democracy, in aesthetic notions of free, imaginative individuals, and in scientific 
innovations rapidly and visibly transforming the conditions of human existence, the 
novels identify monstrosities in the new: revolutionary mobs are many-headed 
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monsters, industrial workers are hulking  brutes, new economic and political structures 
reduce humanity to slaves or automata227. 

 O novo paradigma económico-social referente à relação de dependência entre 

o patronato e a classe trabalhadora na era industrial, sobre o qual Wells já tinha 

discorrido com maestria em A Máquina do Tempo, também se tornara visível na obra 

de Shelley, Frankenstein, “bound up with matters of production and reproduction, 

concerned with social and industrial developments shaping individuals, making 

humans, and making monsters at the same time”228. Com o desenrolar dos séculos 

XIX e XX, a relação de ambiguidade perante a tecnologia e a ciência vai-se tornando 

mais óbvia229. Se por um lado, a revolução a nível dos transportes, da indústria ou 

agrícola tinham radicado na promessa de um futuro auspicioso, de progresso humano, 

envolto numa nuvem de comodidades e de fantasias que as novas invenções da 

máquina fotográfica, da máquina de filmar, da rádio, do telefone e do aeroplano 

tinham potenciado; por outro lado, é precisamente alguns desses novos engenhos, em 

particular o que surge dos ares, o aeroplano, a mais prometeica das invenções, que é 

invocada uma das mais mortíferas ameaças à vida humana e que Wells parece 

profetizar em dois livros de tendor apocalíptico, bem ao estilo da ficção de 

antecipação dos primórdios da FC e exprimindo, desta feita, uma matriz negativista. 

Primeiro em The War in the Air (1908), no qual descreve como as máquinas voadoras 

se tornam a principal arma de uma guerra global e devastadora, sendo impressionante 

a descrição do bombardeamento aéreo de Manhattan pelos alemães. O segundo, com 

uma carga ainda mais pessimista, The World Set Free, publicado no mesmo ano do 

início da I Guerra Mundial (1914). A descrição do lançamento da bomba atómica 

sobre Berlim e o efeito de sublime beleza demoníaca causada nos aviadores 

britânicos230 ficou para os anais da história da FC como a antevisão nefasta e precisa 

das bombas de Hiroshima e Nagasaki, na II Guerra Mundial. Wells prevê o aterrador 

grau de aniquilação das armas de destruição nuclear (Roberts 2005: 152), projetando 

grandes cidades em chamas e milhões de mortos. O escritor estava a par das últimas 

descobertas científicas na área da química e da física mediante a leitura de William 

Ramsay (1852–1916), Ernest Rutherford (1871–1937) e especialmente Frederick 

Soddy (1877–1956), cuja obra Interpretation of Radium (1909) acerca dos efeitos 
                                                         
227 Botting, Fred “Monsters of the Imagination: Gothic, Science, Fiction”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science 
Fiction, Malden, Oxford: Blackwell Publishing, p. 114. 
228 Idem, Ibid. 
229 Retirado de The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Holocaust and After” [versão revista de 
Clute & Nicholls 1993]. Consultado a 25 de janeiro de 2018. 
230 Crossley, Robert “The Grandeur of H. G. Wells”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science Fiction, Malden, 
Oxford: Blackwell Publishing, p. 358. 

http://www.sf-encyclopedia.com/


321 

nocivos no meio ambiente do urânio e do rádio ao longo de centenas de anos, o 

influenciou decisivamente. Curiosamente ou não, o livro do ficcionista inglês serviu 

de inspiração a físicos como o húngaro Léo Szilárd (1898–1964), entre outros, para o 

desenvolvimento de armamento nuclear. O desânimo do escritor foi tal que em The 

World Set Free deixa perceber que a guerra nuclear é uma inevitabilidade e que tal 

resultará num colapso social a uma escala sem precedentes231. 

A I Guerra Mundial dera a conhecer os aviões, os tanques e os efeitos danosos 

dos gases químicos, deixando um lastro de destruição difícil de esquecer. A natureza 

parecia ter sido suplantada pelas novas armas criadas pela tecnociência. Poderia o 

Homem voltar a confiar nos avanços prometidos pela tecnologia, pela ciência e pela 

inovação? O rescaldo do grande conflito teimava em representar a derrocada da 

modernidade, do espírito científico e racionalista que tinham pautado a civilização 

ocidental durante os últimos dois séculos e meio, deixando a nu as fragilidades da 

estrutura social e ideológica do Ocidente. Esta visão negativista é intensificada pelos 

romances científicos apocalípticos que surgem em catadupa, “arguing that modern 

men and women thorougly deserved to lose all the gifts of civilization because of 

their stupid inability to refrain warfare”232. As ficções dos escritores ingleses Edward 

Richard Shank (1892–1953), The People of the Ruins (1920) e Theodore Savage: A 

Story of the Past or the Future (1922), de Cicely Hamilton (1872–1952), ou When 

Worlds Collide (1933), dos norte-americanos Philip Wylie (1902–1971) e Edwin 

Balmer (1883–1959) enfatizam uma tentativa de moralização da humanidade no pós-

guerra, aludindo a eventos bíblicos. A guerra mais letal que a humanidade jamais 

presenciara tinha deixado um legado demasiado pesado para as gerações vindouras e 

levantado a questão se se deveria repensar o caminho do progresso científico e 

técnico, observado como potencialmente maligno pela FC, em obras simbólicas 

anteriores como Frankenstein, ou The Last Man: “light up a world devoid of 

humanity”233, ou as ficções de Wells, “carefully plotting contemporary theories and 

techniques, disclose a darker visionary mode in which diferences of civilization, 

savagery, humanity and monstrosity colapse” 234. Uma vez mais, coubera à FC a 

honrosa função de analisar o ambiente social e perceber as relações entre a 

231 Botting, Fred “Monsters of the Imagination: Gothic, Science, Fiction”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science 
Fiction, Malden, Oxford: Blackwell Publishing, p. 118.  
232 Retirado de The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “End of the World” [versão revista de 
Clute & Nicholls 1993]. Consultado a 29 de janeiro de 2018.  
233 Botting, Fred “Monsters of the Imagination: Gothic, Science, Fiction”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science 
Fiction, Malden, Oxford: Blackwell Publishing, p. 118. 
234 Idem, ibidem.

http://www.sf-encyclopedia.com/
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tecnociência e a humanidade. Afinal de contas, qual seria o preço a pagar pela 

liberdade e progresso humanos? A crença no racionalismo tecnocientífico que abriria 

as portas à premissa de perfeição secular do Homem tinha desembocado num 

pesadelo longe da utopia iluminista sonhada e com ele o colapso da modernidade 

revigorada nos movimentos sociopolíticos emergentes, não somente no período entre 

guerras, mas especialmente após a II Guerra Mundial, com o surgimento do Fascismo, 

do Nazismo, do Comunismo e, no final do século, com o eclodir do Capitalismo, 

baseado num impulso de desigualdade social e económica, fruto da era global, e 

ironicamente projetado nos alicerces de uma nova vontade utopista.  

 

* 

 

As primeiras obras com feições apocalípticas no âmbito da FC deixam 

perceber que o desastre apocalíptico tende a assumir uma feição global que conflui na 

perda da identidade da esteira da modernidade. A dissolução do Homem moderno 

remete para a inversão do progresso alcançado e a derrocada da ordem sociopolítica e 

a consequente reformatação da civilização. Além disto põe em evidência a fragilidade 

da civilização contemporânea. Este aliás é o ponto de partida da maioria das obras 

analisadas, a debilidade da nossa era, da nossa civilização, apesar de todos os avanços 

e conquistas tecnocientíficas.  

 
What most [apocalyptic novels] do have in common is a thorough awareness of the 
vulnerability of civilization, and the ease with which its structures disintegrate in the 
face of disaster. In nearly every scenario of the end of the world [...] attention centers 
less on the catastrophe itself [...] than on the way it succeeds in unravelling the threads 
of the social order (Warren 1983: 170).  
 

Em resultado da queda civilizacional, deparamo-nos com uma atmosfera 

generalizada de anarquia e de desordem social e subsequentemente a um regresso a 

um estado de natureza instintiva e primitiva, não muito diferente de Adão e Eva, 

exilados do seu paraíso, com as devidas distâncias, de retorno a um mundo nos 

primórdios da humanidade – um mundo onde as paixões se fundem com a violência e 

com a necessidade de sobrevivência –. Neste novo mundo, as comodidades e as 

regalias do progresso não passam de uma miragem do passado ou perdem todo o seu 

valor. Quando a catástrofre reduz a existência a uma luta incessante por não perecer, 

procurar abastecer-se com recursos básicos, tão banais para nós, como comida e 
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bebida, um teto para se abrigar ou vestuário para acomodar o corpo aos rigores do 

mundo hostil, torna-se incontestável as prioridades que sobressaem do apocalipse. 

Outro ponto vital prende-se com o risco físico que a humanidade suporta. O 

Homem vê a santidade do seu corpo ser constantemente ameaçada ou explorada. As 

consequências da desintegração social desencadeiam uma guerra civil ou conflitos 

ininterruptos entre bandos rivais que se digladiam entre si pelos parcos recursos. 

Algumas ficções apocalípticas preocupam-se com o cataclismo global que arrasta a 

humanidade para o abismo. Contudo, a maioria das ficções foca-se nos eventos 

subsequentes, relatando a repercussão do desastre para a civilização, ao fazer 

corresponder esta fase não somente à violenta destruição do mundo (Hermann 2015: 

14), mas igualmente às tribulações que ocorrem a posteriori e fluem num crescendo 

até ao julgamento. Este estádio condiz com o Último Julgamento bíblico, fase em que 

se determina os eleitos que sobreviverão ao Holocausto, independemente da sua 

benevolência ou maleficência, e aqueles preteridos que, por oposição, sucumbirão. Os 

primeiros destacam-se como os mais aptos, possuidores de mais valências e mais 

engenhosos para prevalecerem neste novo palco. Porém, ao contrário do que ocorre 

no discurso bíblico, recai no Homem e nos instrumentos, por si criados, a filtragem da 

humanidade e não a uma força sobrenatural e divina. 

 Se como observámos, o estado de desordem social que se instala é transversal 

à maior parte das narrativas, raramente se verifica o mesmo com a restruturação da 

ordem do mundo ou a implementação de uma nova ordem, o que equivale ao 

surgimento de uma nova Terra e de um novo paraíso na conceção mítica da Nova 

Jerusalém no discurso de João de Patmos. Esta é a fase final do processo apocalíptico: 

a humanidade deixa de estar ameaçada e tem uma oportunidade para recomeçar. 

Accordingly, the phase of a world in disorder ends as soon as the threat to 
humankind—and with it the struggle for survival—comes to a close. At this point, the 
human race is finally able to reorganize itself permanently and to re-establish 
civilization and thus some kind of order. From this point onwards, the narrative of 
apocalyptic fiction finds itself in its last stage, order restored (Hermann 2015: 21). 

Este período é realçado por Hermann como herdeiro da literatura utópica, da 

utopia do paraíso, o estabelecimento de uma sociedade melhor (Hermann 2025: 22). 

Como Gamel refere: “any utopia contains the seeds of its own destruction” (Gomel 

2010: 149). Assim sendo, o apocalipse concentra a noção de utopia; por outras 

palavras o apocalipse corresponde à utopia (Gomel 2010: 137).  
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Sendo a renovação do mundo (espiritual e/ou física) e a inauguração da utopia 

partes integrantes da literatura apocalíptica, histórias que estão relacionadas com os 

eventos pós devastação global (após o fim) têm sido rotuladas de “pós-apocalipse” 

(“post-apocalypse”) ou “pós-apocalípticas” (“post-apocalyptic/postapocalyptic”), em 

vez de meramente apocaliptícas (Hermann 2015: 22). Hicks acrescenta outros dísticos 

que têm sido utilizados para descrever... “the aftermath of the disaster” (Hicks 2016: 

6). 

 
Recent apocalyptic critics have come up with an impressive catalog of terms for the 
varieties of apocalyptic narrative: post-apocalypse, neo-apocalypse, crypto-apocalypse, 
counter-apocalypse, ana-apocalypse, ironic apocalypse, technological apocalypse, anti-
apocalypse, capitalist apocalypse, slow apocalypse, and postmodern apocalypse, 
among others (Hicks 2016: 6). 
 

Segundo a autora, todas estas terminologias são de fácil compreensão. Num 

sentido mais lato, consideram ameaças globais e duradouras à estabilidade da 

população mundial (Hicks 2016: 6). Todavia, a seu ver, todas elas se enquadram no 

conceito da ficção pós-apocalíptica, sendo subsidiária do género apocalíptico (Hicks 

2016: 6). Na mesma linha, Mann ou M. Keith Booker, distinguem as narrativas 

apocalíticas das pós-apocalípticas. Este ultimo clarifica: “postapocalyptic narratives 

tell stories of the aftermath of societies shattering disasters, manmade or otherwise” 

(Booker 2015: 215). Por seu turno Clute e Nicholls recorrem ao termo “post 

holocaust” o que não difere muito da conceção proposta por aqueles235. 

Por seu turno, Hermann, Roberts, Seed optam por ser cautelosos quanto à 

utilização dos termos “post-apocalyptic” ou “post-apocalypse”. No caso de Seed ou 

Roberts preferem utilizar a expressão “post-nuclear” (à semelhança de Clute e 

Nicholls), caso o cenário da narrativa seja posterior a uma guerra nuclear, na qual os 

efeitos nefastos deste conflito ainda se façam sentir. Já no caso de Dufour não 

emprega uma única vez esta expressão. Segundo Hermann é imperioso estabelecer 

claramente a distinção entre “apocalyptic” e “post-apocalyptic”. “Thus, the best 

reference point is the end of the apocalyptic process, either when the threat to 

humanity has come to a halt or when it has succeeded in eliminating the human race” 

(Hermann 2015: 23-24).  

 A nosso ver, a questão não é de modo algum identificar as narrativas pós-

apocalípticas como um subgénero da ficção apocalíptica, o que nos parece 
                                                         
235 Vide: The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Holocaust and After” [versão revista de Clute 
& Nicholls 1993]. Consultado a 25 de janeiro de 2018. 

http://www.sf-encyclopedia.com/
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inquestionável, mas sim afirmar, seguindo o raciocínio de Hermann, que são fases 

com caraterísticas bem diferenciadas e que não poderão ser permutáveis como o 

fazem alguns autores (Hermann 2015: 23). Caso se utilizem os termos pós-apocalipse 

ou ficções pós-apocalípticas para designar a realidade num palco em desordem e em 

rutura social estaremos a entrar em contradição com o roteiro apocalíptico 

apresentado por João de Patmos. O apocalipse engloba as fases desde a destruição 

violenta do mundo até à conclusão do processo com a emergência utópica da Nova 

Jerusalém, passando pelo mundo em desordem, as tribulações decorrentes e o grande 

juízo dos sobreviventes. Segundo o apocalipse escatológico, a epifania de João, esta 

unicamente termina com a vitória do bem, o surgimento da nova Terra e a 

ressurreição dos eleitos. A vida dos designados no Éden restaurado seria coincidente 

com a fase que equivaleria ao pós-apocalipse, a um estádio utópico. Pressupõe-se a 

ligação emanente entre a fase pós-apocalíptica e o género utópico. Assim sendo, neste 

estudo replicaremos a nomenclatura expressa no discurso escatológico formal. Por 

todas estas razões elencadas, consideramos os termos apocalipse e apocalípticos neste 

estudo. 

* 

4.4 – Os cavaleiros do apocalipse libertam a Guerra Total 

Numa era convulsa e de afirmação da tecnociência, em pleno século XX e que 

se espraia até aos nossos dias, as ficções dos últimos dias resumem a ameaça não 

externa, mas interna que provém do engenho humano para extinguir a vida na Terra. 

Esta conceção vai ao encontro do que I. F. Clarke relata: “that ultimate fiction took 

well over a century to develop its full potential, since it could not have any connection 

with human ingenuity until the atomic bomb made it possible to put an end to all 

living things”236. O poder destrutivo do novo armamento tecnológico obriga: “a rapid 

re-think about the relations between science and society. The heart of darkness was 

found to lie in the new-found human capacity for creating the most genocidal 

instruments conceivable”237. O ser humano torna-se o grande adversário de si mesmo. 

236 Clarke, I. F. “The Tales of the Last Days, 1805-3794”, in David Seed (ed) (2000): Imagining Apocalypse: Studies in Cultural 
Crisis. New York :  St. Martin's Press, p. 18. 
237 Idem, ibidem. 
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Fred Botting acrescenta que o Homem, desde o século XVIII, corre vertiginosamente 

rumo ao seu colapso. “The horror that revolts the human is also its destiny”238. A 

frase de Botting sobre o fascínio que o romance gótico de FC patenteava face à ruína 

e à dissolução do corpo humano, assim como o prazer por imaginar seres monstruosos 

e diabólicos que configuravam a metamorfose da morte nos limites da ciência e da 

tecnologia, bem podia, por assimilação, retratar a inexorável procura do horror e da 

destruição do ser humano ao longo do século XX.  

Findada uma guerra devastadora que seria apelidada de a guerra que poria fim 

a todas as guerras, o ser humano é invadido pela procura de novas fontes de terror, 

pelas quais a humanidade vai ao encontro da sua própria aniquilação. A II Guerra 

Mundial, marcaria outro capítulo negro da história fratricida da raça humana. Este 

conflito desafia a humanidade, uma vez mais, para uma prova de resiliência, levando 

o ser humano a rever as narrativas tribais de uma outra era, as escrituras hindus como 

o Mahabharata e o Bhagavata Purana, sobre um período de crescente degradação 

humana, cultural, moral, social, ambiental e espiritual, denominado por Kali Yuga e 

que terminaria com o grande fogo cósmico a consumir a Terra. De modo semelhante a 

mitologia nórdica desvela o Ragnarok, “O Crepúsculo dos Deuses”, a grande batalha 

final que desmoronará o mundo como o conhecemos. Contudo, seriam as figuras 

lendárias e míticas dos quatro cavaleiros do apocalipse de João de Patmos que 

assolariam pungentemente a imaginação da humanidade. O profeta atualiza os 

cavaleiros de Zacarias, conferindo-lhes uma nova intensidade dramática e simbólica. 

João descreve como Deus sobre o seu trono segura um manuscrito sagrado com sete 

selos e como um Cordeiro, presumivelmente representando o Espírito Santo ou Cristo 

ressuscitado, os quebra e sete segredos da história da humanidade são revelados em 

forma de castigos. Os quatro primeiros selos soltam os infames cavaleiros do juízo 

final. 

 
Depois, na visão, quando o Cordeiro abriu o primeiro dos sete selos, ouvi um dos 
quatro seres viventes que dizia com voz de trovão: «Vem!» E vi que apareceu um 
cavalo branco; o cavaleiro levava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Depois partiu 
vencedor para novas vitórias. Quando Ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo vivente 
que dizia: «Vem!» E saiu outro cavalo, que era vermelho; e ao cavaleiro foi dado o 
poder de retirar a paz da terra e de fazer com que os homens se matassem uns aos 
outros. Foi-lhe dada, igualmente, uma grande espada239. 
 

                                                         
238 Botting, Fred “Monsters of the Imagination: Gothic, Science, Fiction”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science 
Fiction, Malden, Oxford: Blackwell Publishing, p. 119. 
239  Alves, Herculano (Coordenador Geral) (2001), “Apocalipse 6, 1-4”, in Bíblia Sagrada: Para o Terceiro Milénio da 
Encarnação. Lisboa/Fátima: Difusa Bíblica Franciscanos Capuchinhos, pp. 2034-2035. 
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Ambos os cavaleiros estão associados com a guerra e o desejo de conquista 

como facilmente se percebe pelos seus distintivos, arco e coroa no caso do cavaleiro 

branco, e uma espada grande, no caso do cavaleiro vermelho. Deste modo, torna-se 

percetível a sua possível relação com o nível de extermínio causados pelas duas 

guerras globais, não sendo de descurar os motivos que impulsionaram ambos os 

acontecimentos, o choque entre nações rivais por manterem e expandirem o seu 

poderio geopolítico imperialista.  

Crê-se que mais de cem milhões de pessoas morreram devido a conflitos 

bélicos durante todo o século XX. Uma pessoa morreu a cada vinte segundos em 

consequência direta ou indireta desses conflitos. No decorrer da II Guerra Mundial, 

milhões de judeus pereceram às mãos dos nazis, tendo o seu sofrimento ficado 

conhecido como Holocausto. Muitos viram este trágico genocídio como referente 

indelével às tribulações que os eleitos teriam que suportar perante as forças do mal e 

indício que o fim do mundo estaria perto. Paralelamente, os nazis seriam a 

representação dos dois primeiros cavaleiros descritos por João de Patmos. Por 

extensão, Hitler seria a encarnação do mal, o Anti-Cristo. O seu regime levou a cabo 

uma limpeza étnica tão macabra e desumana que, durante dezenas de anos, muitos a 

negaram, incrédulos com a possibilidade de um tal grau de terror poder ser perpetrado 

por um ser humano para com outro semelhante. 

No entanto, a guerra não terminaria sem que mais dois terríveis 

acontecimentos, quase simultâneos, dessem um vislumbre da aniquilação total da 

humanidade e fizessem ecoar o conceito de armagedão no imaginário coletivo. Wells 

em 1914 anunciara o início da era atómica fantasiando com o ano de 1956 no seu 

profético enunciado The World Set Free, contudo apenas errou no ano. A 6 e 9 de 

agosto de 1945, os Estados Unidos da América detonaram as duas primeiras bombas 

nucleares no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, respetivamente. Com o lançamento 

destas duas armas termina o conflito. Perante o terrível poder de destruição das duas 

bombas que provocaram a morte de mais de 100.000 pessoas debaixo das nuvens 

tóxicas em forma de cogumelo, o Japão não teve outra solução se não a rendição. As 

imagens da detonação das bombas, são estranhamente familiares aquelas evocadas 

por Wells e alarmaram a comunidade internacional, inclusive os cientistas do Projeto 

Manhattan, o gabinete científico governamental dos Estados responsável pela criação 

das bombas atómicas. Perturbados, receavam ter libertado o demónio que jamais 

poderia ser recapturado. Durante os anos do pós-guerra, os Estados Unidos são 
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pressionados para não desenvolverem o seu arsenal atómico. Em contrapartida, 

seriam feitos esforços para dotar a humanidade dos possíveis benefícios da energia 

atómica. Desta forma, a ciência seria uma força positiva ao serviço da civilização. 

Todavia, esta perspetiva seria alterada, quando em outubro de 1949, uma explosão 

nuclear em território soviético, fez soar novamente os sinais de alarme. Quatro anos 

volvidos e a primeira bomba termonuclear (comummente associada à bomba de 

hidrogénio) jocosamente apelidada de Ivy Mike foi testada pelos americanos, 

revelando ser muito mais potente que as bombas detonadas sobre o Japão. Estava 

lançada a corrida ao armamento nuclear e a Guerra Fria entre as duas superpotências 

entrava numa era de terror.  

 Uma vez que o arsenal nuclear de ambos era enorme e capaz de se auto-

aniquilarem um ao outro, durante quatro décadas a ameaça de uma guerra total e de 

proporções dantescas avizinhava-se como muito provável e iminente. No período 

posterior à II Guerra Mundial, os escritores investem na noção de quão fácil é ao ser 

humano em destruir-se a si e a todos os seres vivos à face do planeta graças ao 

potencial aniquilador das infames armas nucleares, tendo aumentado o nível de 

ansiedade na opinião pública. “After Hiroshima the possibility of iminent atomic 

holocaust was clear to everyone, and lent new pertinence to apocalyptic thinking. It 

seemed entirely likely that the world would end with a bang and not a whimper after 

all (...)”240.  

 O romance Two Hours to Doom (1958), do escritor inglês Peter Bryant (1924–

1966), configura uma análise séria e plausível do perigo que constituiria uma guerra 

global usando o arsenal nuclear. Todavia, seria a sua adaptação fílmica, realizada por 

Stanley Kubrick que concentraria os olhares da opinião pública para a ameaça 

nuclear. A produção anglo-americana Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop 

Worrying and Love the Bomb – Dr. Estranho Amor: ou como eu aprendi a não me 

preocupar e a amar a Bomba (1964) retrata fielmente a tensão nuclear que se assiste 

em plena Guerra Fria. Kubrick, astuciosamente, subverte os preceitos austeros e 

formais dos filmes nucleares da época e concebe “uma sátira cinematográfica, 

proporcionando à audiência uma visão inesperada e chocante de uma guerra nuclear 

causada pela estupidez e zelo humano” 241 . Segundo George Mann, “Doctor 

                                                         
240 Retirado de The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “End of the World” [versão revista de 
Clute & Nicholls 1993]. Consultado a 2 de fevereiro de 2018. 
241 Mancelos, João “Cinema, Ciência e Consciência em Dr. Strangelove, de Stanley Kubrick”, in Mancelos (2015): Mulheres 
fatais, detetives solitários e criminosos loucos: estudos sobre cinema. Lisboa: Edições Colibri, p. 119. 

http://www.sf-encyclopedia.com/
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Strangelove is a dark and bitting satire on the relationship between humans and their 

doomsday technology. (...) the movie is both a serious exploration of human Politics 

and a hysterical romp through the darker side of lunacy” (Mann 2001: 357).  

O filme narra um ataque nuclear acidental provocado pelo general Jack 

Ripper, responsável pela Base Aérea de Burpelson. Desobedecendo ao protocolo de 

segurança, ordena ao seu esquadrão um ataque nuclear total a pontos específicos na 

União Soviética. Ripper vive obcecado com a ideia que os comunistas soviéticos têm 

contaminado a água da rede pública dos Estados Unidos, desde os finais da década de 

40. De uma forma pungente Kubrick revela-nos como por detrás de toda o protocolo

político e hierárquico, a detonação do arsenal nuclear pode estar ao alcance de um

louco, situação risível semelhante ao estado atual da geopolítica internacional, entre

os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Mann sublinha: “that is the crux of Doctor

Strangelove, the irony that although it has taken some of the most inteligent people in

the world to devise and develop a doomsday weapon, it only takes one madman to use

it” (Mann 2001: 357). Mas não é somente a insanidade de um homem que é posta em

xeque, as personagens desfilam perante os espetadores como alegorias de um mundo

dividido entre duas fações rivais, como crianças à procura de obterem um rebuçado,

mas com receio mútuo como se constata através do discurso patético que o presidente

dos Estados Unidos mantém com o seu homólogo russo. “Concordo, é ótimo estar

bem... Ora bem, Dmitri, sabe que sempre falámos sobre a possibilidade de algo correr

mal com a bomba....”. Kubrick parece apelar à expressão «ridendo castigat mores» 

para destapar a cadeia de comando norte-americana, criticando habilmente a 

inoperância, a indolência pragmática e a insanidade de alguns apresentada de modo 

exacerbadamente caricatural. O ator britânico Peter Sellers (1925–1980) desempenha 

três personagens com feições bem distintas e vincadas, três personagens-tipo; além do 

benovelente oficial da Royal Army Force Lionel Mandrake, braço-direito de Ripper, 

e do apático presidente dos EUA, a mais espantosa é a personagem que dá título ao 

filme, Dr. Strangelove, “um ex-cientista nazi branqueado e recuperado pelo poder 

norte-americano” (Dufour 2011: 92), com tiques manifestamente autoritários e 

maquiavélicos. Esta estranha e cómica personagem, possuidora de um braço 

mecânico, que não parece controlar, como fica patente em constantes saudações 

hitlerianas ao presidente norte-americano, simultaneamente tratado de “Mein Fürher”, 

recorda-nos a integração do engenheiro alemão Wernher von Braun (1912–1977) na 

administração da NASA, após a sua cumplicidade para com os nazis no decurso da II 
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Guerra Mundial (entre outros compatriotas seus que contribuíram decisivamente para 

o Projeto Manhattan). O cientista não difere muito do general Ripper (“estripador”). 

Dr. Strangelove (“Estranhoamor”), revela a sua personalidade sinistra, encontrando 

um inusitado prazer na eventualidade de um desastre colossal (Roberts 2005: 267). 

Esta personagem é uma figura tipificada do perigoso cientista louco presente tanto no 

cinema242, como na literatura e reproduz a noção popular neste período de Guerra Fria 

da desconfiança face à tecnociência. 

No final, apesar da preciosa intervenção de Mandrake em conseguir desvendar 

os códigos de desativação do ataque, este não é impedido. Um dos bombardeiros B-

52, devido a uma avaria no dispositivo rádio, não capta a informação para abortar a 

missão, lançando uma bomba atómica de cerca de 15 toneladas, em pleno território 

soviético. Seguidamente a este ataque, a U.R.S.S., como retaliação ao seu opositor, 

ativa uma arma aterradora apelidada de “Máquina Apocalíptica”.  

Presente na Sala de Guerra do Pentágono, o embaixador russo apelida a 

situação de “abismo apocalíptico” e não é para menos, pois como refere, a aterradora 

“Máquina Apocalíptica” arma-se automaticamente em caso de ataque nuclear. O 

diplomata acrescenta que é “um engenho que destruirá toda a vida humana e animal 

no planeta. Isto vai produzir uma massa de detritos radioactivos. Dentro de dez meses 

a superfície da terra estará morta como a lua.” O embaixador explica que o poder 

arrasador do mecanismo se deve a uma substância de grande poder de devastação 

denominada de cloro de cobalto G, possuidora de uma meia-vida radioativa de 

noventa e  três anos. “Se pegar em 50 bombas H e as cobrir com cloro de cobalto G, 

quando explodirem, produzirão uma nuvem apocalíptica. Uma nuvem de 

radiotavidade que envolverá a terra durante 93 anos.”  

As detonações sucessivas de bombas atómicas, com que somos presenteados, 

afigura-se como um final simultaneamente previsível diegeticamente, dado o 

desencadear das ações por ambos os ávidos e desmazelados arquirrivais e 

realisticamente plausível em virtude do caráter omnipresente, omnipotente e 

omnisciente das instituições militares e da falibilidade dos instrumentos nucleares que 

controlam, poder suceder em plena Guerra Fria. Como Mancelos sublinha, “Dr. 

Strangelove constitui, portanto, um filme interventivo, onde a arte apela ao sentido 

                                                         
242 Idem, pp. 120-121. 
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ético tanto dos líderes como das massas, e questiona a consciência da ciência, através 

do rídiculo”243. 

* 

A ameaça da guerra atómica não se confina somente ao local da detonação de 

uma bomba, mas estende-se a uma área muito vasta, devido ao perigo de radiação. 

Como John Clute e Peter Nicholls refletem: 

the post-holocaust story came to seem less fantastic; it also became more popular, and 
developed a distinctively apocalyptic atmosphere, a heavy emphasis on a supposed 
antitechnological bias among the survivors, and a concentration on the results of 
nuclear power in general and radiation in particular244. 

Precisamente esta nova conjetura prendera a atenção do autor australiano 

Nevil Shute (1899–1960), em On the Beach (1957). Shute narra os derradeiros dias da 

humanidade, após a III Guerra Mundial, no ano 1963, ter destruído o hemisfério 

norte. Uma série de conflitos regionais desencadeia um conjunto de ataques nucleares 

entre várias potências que rapidamente se estende a todo o hemisfério. Primeiro uma 

guerra Israelo-Árabe, posteriormente um novo conflito opondo os países da Nato 

contra a União Soviética, causado por um mal-entendido, e aproveitado pela China 

para ocupar lugares-chave em território russo, despoleta um novo embate entre a 

União Soviética e a China. Em consequência deste quadro horrendo, quase toda a 

população morre e os sobreviventes ficam à mercê de uma imensa nuvem radioativa 

com resíduos letais que se vai condensando e aniquilando todas as formas de vida. No 

ano seguinte, esta nuvem não desaparece e vai-se aproximando inexoravelmente da 

Austrália. É precisamente no aglomerado urbano mais populoso do país, em 

Melbourne, que acompanhamos as personagens em conflito consigo mesmas e com a 

ideia de um fim iminente. Num primeiro momento, a população continua nos seus 

afazeres monótonos e quotidianos, como tentando contrariar o destino. É interessante 

analisar como as personagens lidam de maneira tão diferente perante a ameaça de 

extinção. Assistimos como um dos casais protagonistas, o oficial da marinha 

australiana Peter e Mary Holmes, sua esposa, tentam manter a sua rotina familiar, 

focados em cuidar da pequena Jennifer. O seu jardim sempre cuidado tornar-se-á o 

243 Idem, p. 120. 
244 Retirado de The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Holocaust and After” [versão revista de 
Clute & Nicholls 1993]. Consultado a 6 de fevereiro de 2018. 

http://www.sf-encyclopedia.com/
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símbolo da frustração de toda uma geração, uma vez que as últimas flores que 

plantam com recato fazem-no já com a certeza que somente florescerão após as suas 

mortes e que nem a sua bebé as poderá ver desabrochar.  

Justamente os sonhos de uma geração mais jovem são abruptamente 

interrompidos. Esta conjetura é corporalizada por Moira Davidson, uma rapariga que 

não consegue lidar com a perspetiva do fim próximo. A bebida torna-se a sua fonte de 

esquecimento. Refira-se que a alienação torna-se traço comum à maioria das 

personagens quando o fim está por horas. 

Apesar do pesadelo iminente, Moira encontra um novo impulso de vida, 

quando se apaixona por Dwight Towers, o comandante do USS Scorpion, um 

submarino nuclear norte-americano estacionado na região. Towers tem como missão 

rastrear possíveis sinais de vida na costa Oeste dos Estados Unidos. Towers pauta a 

sua vida com uma tranquilidade austera, mas artificial, encontrando algum conforto 

na religião, refugiando-se na Igreja num “diálogo surdo” com Deus. O comandante 

resiste os intentos de Moira como se a sua esposa e filhos ainda estivessem presentes 

a seu lado. A sua fé iliba-o do sentimento de culpa, por ter estado ausente no 

momento fatal em Connecticut e, por outro lado, dão-lhe esperança de um novo 

recomeço, de poder voltar a casa e reencontrar a sua família, apesar das dúvidas que o 

vão assolando com mais fervor com a proximidade da nuvem assassina. A sua 

esperança parece renascer quando o submarino capta um estranho sinal em código 

morse oriundo de Seattle. No entanto, após investigá-lo, revela-se uma anomalia do 

próprio dispositivo do submarino. A procura incessante e desesperada por sinais de 

vida resultam ser infrutíferos, intensificando mais o pessimismo de todos a bordo do 

USS Scorpion, nomeadamente o comandante, por vezes, sentindo-se como um 

estranho num terra estranha. Todavia, o embalo ruinoso do fim dos tempos agrega os 

últimos sobreviventes da humanidade numa espécie de irmandade. A terrível 

fatalidade por todos comungada aproxima Towers do casal Holmes, sobretudo de 

Moira, encontrando nela com o passar das semanas a escusa para recuperar alguma da 

serenidade e lucidez entretanto perdidas. 

Quando o mês de agosto chega e os últimos dias se aproximam, todas as 

personagens se agarram o mais que podem à vida, desejando sorver cada instante 

como se fosse o último. Todos tentam realizar os seus sonhos, mesmo que pareçam 

despropositados. Perante a proximidade do fim, o ser humano revela uma faceta mais 

pueril como Moira e Dwight dançando dentro do submarino e indo pescar nas 
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montanhas, ou o cientista John Osborne concretizando a sua fantasia juvenil ao 

participar e vencer ao volante do seu ferrari o Grande Prémio da Austrália, ou Peter e 

Mary cuidando do seu jardim num exercício de recolhimento na natureza paralelo ao 

que é experimentado por Towers e Moira. 

Enquanto a morte tóxica está ao alcance da vista, a população começa a ficar 

doente e o governo australiano fornece os cidadãos com meios para porem fim às suas 

vidas de uma forma rápida e indolor. Peter e Mary injetam Jennifer e seguidamente 

juntos tomam a sua dose, num suspiro mútuo que nos remete para a expressão 

sacerdotal – até que a morte nos separe. Contudo, nem todos optam por morrer 

eutanasiados. Dwight Towers mantém o brio militar e ético até ao derradeiro instante, 

afundando o seu submarino, sem contudo permitir que Moira participe no seu 

exclusivo e eremítico desfecho. Esta, ao longe, na praia, testemunha o fim de Towers, 

despedindo-se do mundo, amargamente, ingerindo um comprimido acompanhado 

com brandy. Servindo de epitáfio ao livro e remetendo-nos para o título da obra, ela 

reflete: “This was the end of it, the very, very end” (Shute 1957: 312). Daí se percebe 

o título da obra. Como David Seed afirma: “nuclear war transforms the beach from a 

playground to the site for the extinction of life” (Seed 2000: 3). A obra de Shute é 

uma espantosa parábola sobre a fragilidade da vida humana face à ameaça 

apocalíptica nuclear. Shute consagra a ameaça ativa da radioatividade como um 

fantasma invisível e implacável. “By displacing the war, Shute uses it as an absence, 

setting up an implicit analogy between fallout and a contagious disease, a sort of 

radioactive plague that is gradually wiping out humanity” (Seed 2013: 5). O final 

dramático é sintomático de outras obras de exposição nuclear. O futuro infernal não 

oferece uma segunda oportunidade para a civilização nem desvenda qualquer réstia de 

esperança. 

Este princípio norteou, em 1959, Mordecai Roshwald (1921–2015) na ficção 

apocalíptica cautelar Level 7. O autor narra um curtíssimo conflito, com uma duração 

que não chega às três horas, mas que causa um impressionante nível de destruição, 

aniquilando quase todos os seres humanos. Acompanhamos o relato na primeira 

pessoa da história do protagonista, um soldado (X-127), um dos sobreviventes do 

abrigo nuclear militar, denominado “Level 7”. A sua única função é guardar a 

máquina apelidada de “push-buttons”, o sofisticado sistema automático de resposta 

que, acidentalmente, teria iniciado a destruição nuclear do inimigo (o qual 

desconhecemos) e de toda a população mundial em consequência da contaminação 
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radioativa. Roshwald recorre à ironia para satirizar o perigo da autonomia da 

tecnologia e o sinal negativo que constituiria estar fora do controlo da alçada humana, 

à semelhança do que ocorre em Dr. Strangelove. Inclusivamente os militares que 

habitam os “Level 6” e “Level 7” (uma vez que os outros cinco são ocupados por uma 

multidão de civis) são representados como máquinas, cujos nomes mais se 

assemelham a projetos científicos, escolhidos criteriosamente por não manterem 

qualquer ligação afetiva e serem facilmente manipuláveis pela hierarquia militar. É 

precisamente outro aspecto que merece a atenção e o desagrado de Roshwald. Perante 

este cenário de pós-guerra nuclear, forma-se uma ditadura militar, onde todos vivem 

“in strictly regimented dystopian conditions”245.  

Todos, inclusive o simples homem comum que resulta ser X-127, estão 

imersos na ilusão que estão a salvo num abrigo selado a quatro mil pés de 

profundidade e com reservas para quinhentos anos. Todavia, a radiação à superfície 

começa a descer e a penetrar nas condutas de ar acabando por gradualmente matar 

todos os residentes. X-127 é o último sobrevivente desta tragédia, revelando através 

do seu diário a sua alienação e angústia face ao inevitável fim. O sentimento de 

segurança é criticado pelo autor, uma vez que num conflito desta magnitude, ninguém 

está livre de perigo, tal como constatamos nas palavras do presidente dos EUA, em 

Dr. Strangelove dirigidas ao homólogo russo: “Não é benéfico para ninguém se a 

Máquina Apocalíptica se armar automaticamente”. Booker afirma que “Level 7 thus 

warns Americans not to develop a false sense of security that thorough preparations 

can save them from the effects of nuclear war”246.  

Uma mensagem bem diferente é transmitida em Alas, Babylon no mesmo ano 

(1959), pelo cunho de Pat Frank (1908–1964). Para este autor, a América está 

preparada para proteger a população e destruir a ameaça comunista. Ao contrário, da 

obra de Roshwald, Frank vê com bons olhos a criação de uma autocracia militar e 

mais otimista na eventual reorganização da sociedade num pós-holocausto nuclear247. 

Apesar da âncora promissora que a renovação do futuro, impulsionada pelos 

bibliófilos possibilita, a América de Bradbury em Fahrenheit 451 denota uma 

expressão mais pessimista ao jeito de Roshwald, uma vez que ambos criticam a 

                                                         
245 Booker, M. Keith “Science Fiction and the Cold War”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science Fiction, Malden, 
Oxford: Blackwell Publishing, p. 174. 
246 Idem, Ibidem. 
247 Retirado de The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Holocaust and After” [versão revista de 
Clute & Nicholls 1993]. Consultado a 6 de fevereiro de 2018. 

http://www.sf-encyclopedia.com/
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sociedade norte-americana da década de 50, manifestamente o conformismo e a 

cultura de massas alijada de valores morais e de transparência democrática.  

Se a Guerra Fria causara a paranoia no seio da sociedade norte-americana e 

europeia instigada pela ameaça de um ataque em larga escala da União Soviética, esta 

fica mais patente quando o inimigo recorre à invasão. Em The Day of the Triffids 

(1951), John Wyndham (1903–1969) relata como plantas geneticamente modificadas 

chamadas de “triffids” são introduzidas no Ocidente pelos soviéticos causando a 

cegueira. Estas plantas fazem parte de um plano que consiste na invasão do Reino 

Unido e dos países aliados. 

Curiosamente, o receio de uma invasão ocidental não parece constituir uma 

ameaça efetiva para a União Soviética como nos explica Booker, “where Cold War 

hysteria never reached the heights that it did in the West”248. De acordo com Booker 

não observamos na FC russa alguma obra de relevo na época sobre a ameaça de um 

ataque nuclear perpetrado pelo Ocidente249. Mas isso não significa que os soviéticos 

não temessem o potencial bélico dos seus adversários. Contudo, parece ser irrefutável 

o indelével apelo e terror que Stalin produzira na imaginação ocidental e influenciara

os impulsos distópicos que pautaram as narrativas de Huxley, Orwell ou Bradbury,

observando com temor a autoridade estalinista.

* 

Se as produções no período da Guerra Fria focam sobretudo a devastação total 

iminente e repudiam o aceso descontrolo relativamente à corrida ao armamento, 

algumas obras especulam sobre que tipo de sociedades poderiam emergir a médio ou 

a longo prazo no rescaldo de um holocausto nuclear. Várias obras destacam-se, A 

Canticle for Leibowitz (1959), de Walter M. Miller Jr. (1923–1996), Riddley Walker 

(1980), de Russell Hoban (1925–2011), ou a saga fílmica Mad Max. As ficções 

projetam, num distante futuro, um mundo envolto em misticismo e dogmatismo ainda 

a braços com as consequências nefastas da guerra. Estas novas comunidades revelam 

que somente os mais hábeis e engenhosos poderão prevalecer, ao jeito de Robison 

Crusoe após o seu naufrágio e os vinte oito anos de retenção numa distante ilha. Nos 

primeiros anos depois do desastre nuclear, a Terra em ruínas é palco das investidas de 

248 Booker, M. Keith “Science Fiction and the Cold War”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science Fiction, Malden, 
Oxford: Blackwell Publishing, p. 174. 
249 Idem, Ibidem. 
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grupos de rastreadores e saqueadores que buscam tudo aquilo que possam trocar por 

recursos ou que lhes possa ser útil, ou ainda conhecer um pouco mais do que sucedeu 

no passado. O grau de violência e crueldade desumana é particularmente evidente na 

saga de George Miller. Notamos como certos conhecimentos e relíquias do tempo 

pré-guerra são preservados, embora os guardiães destas sociedades sejam incapazes 

de os interpretar. David Seed refere que as consequências da guerra nuclear perduram 

por vários séculos, “(...) and we shall see how the landscape itself becomes 

transformed into a shattered terrain that has to be laboriously explored often in the far 

future in order to gain an understanding of what happened” (Seed 2013: 4). Duas 

obras publicadas no ano de 1955, The long tomorrow (1955), de Leigh Brackett 

(1915–1978) e The Chrysalids, de John Wyndham resumem perfeitamnete este 

panorama. Os mais velhos, apelidados, em ambas as obras, de “Old People”, são 

considerados os mais sábios e legam a sua sabedoria nos mais novos, passando de 

geração em geração o conhecimento apreendido. Sublinhe-se que é uma marca 

indelével de muitas obras, da década de 50, que especulam sobre os efeitos de um 

apocalipse nuclear na civilização, apresentar-nos comunidades com traços 

distintamente medievais, tanto no caso das obras de Brackett, como de Wyndham, 

mas igualmente em A Canticle for Leibowitz e em Riddley Walker.  

A humanidade, por ventura, conhece uma particular “passagem pelo deserto”, 

retornando a um período de retrocesso inimaginável para os nossos padrões 

contemporâneos, a um estádio semelhante à Idade Média, desprovida de saberes 

tecnocientíficos capazes de garantirem qualquer tipo de comodidade, uma autêntica 

“idade das trevas” controlada pelo misticismo dogmático e religioso como sucede nas 

sociedades patriarcais e nómadas de algumas tribos africanas ou ameríndias. Refira-se 

que em The Chrysalids, a elite constituída por uma congregação de fanáticos 

religiosos persegue e esteriliza todos aqueles que nascem com aberrações ou 

deformidades genéticas como sinal do castigo divino, resultante do período chamado 

de “Tribulation” aquando do desastre nuclear. Esta conceção eugenista já tinha sido 

esquematizada, em 1949, por Aldous Huxley na obra Ape and Essence. O início da 

narrativa decorre em 2018, após a III Guerra Mundial ter causado terríveis mutações 

genéticas em grande parte da população mundial, além de animais e de plantas, 

sobretudo a nível da contaminação por raios-gama. Como Russell Blackford destaca: 

“babies are ritually killed if their changes go beyond certain limits (such as having 
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more than three pairs of nipples or more than seven fingers or toes)” (Blackford 2017: 

152). 

Os autores são unânimes em destacar a dissolução social que implicaria um 

cataclismo de origem nuclear. Este novo quadro presente nas obras de Hoban, Miller, 

Huxley, Brackett e Wyndham, e igualmente visível nos documentos fílmicos de Mad 

Max, vai ao encontro do que o físico Einstein prevenira em carta ao presidente norte-

americano Harry S. Truman (1884–1972): “não sei com que armas a III Guerra 

Mundial será lutada. Mas a IV Guerra Mundial será lutada com paus e pedras”.  

* 

No que concerne a Riddley Walker, somos brindados com um cenário da 

outrora Inglaterra, onde verificamos como a língua inglesa sofreu uma grande 

mutação ao longo de mais de dois mil anos, sendo alvo de uma simplificação ou uma 

involução, analogamente ao resto da estrutura sociopolítica. A obra de Walter M. 

Miller, tem como palco nevrálgico um mosteiro no deserto de Utah. Este autor 

delineia com grande acuidade o fluxo da humanidade desde o ano 2570, mais de 

seiscentos anos após o colapso civilizacional, passando pelo século XXXII, aquando 

de um período de florescimento cultural e científico, até ao ano 3718, altura em que a 

humanidade alcança um novo patamar tecnocientífico. Nesta fase, observamos como 

a húbris do ser humano condu-lo a uma nova guerra nuclear. 

Mas o principal destaque das suas narrativas, prende-se com o facto de 

evidenciarem a circularidade da história, a eventual repetição dos mesmos erros pela 

humanidade ao longo da sua história como fica comprovada pela “redescoberta” da 

pólvora no final de Riddley Walker, e dos conhecimentos sobre a energia atómica, em 

A Canticle for Leibowitz. Estes saberes “recuperados” levam a uma novo apocalipse 

nuclear, sendo este inclusivamente mais devastador do que o primeiro, uma vez que 

apenas os guardiães das relíquias do primeiro evento nuclear sobrevivem à destruição 

do seu mosteiro, escapando rumo a uma colónia exterior, em Alpha Centauri. 

Todavia, esta expedição formada por monges e por crianças, ao transportar “a 

semente do mal” abre caminho à repetição da história, vislumbrando-se um novo 

futuro negro da civilização humana remanescente.  

John Clute e Peter Nicholls argumentam que Miller apresenta uma visão 

imparcial da tecnologia, em ocasiões revelando-se salvífica e em outras tantas 
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patenteado o seu poder destrutivo 250. Por seu turno, Booker demonstra não só o 

caráter de comédia negra com que está enformado, mas especialmente “an extremely 

dark and pessimistic vision of human civilization, arguing that humans need to use 

science and technology in order to fulfill their potential, but that they will inevitably 

misuse these tools, leading to their own destruction”251. Como I. F. Clarke remata 

acerca desta narrativa, “the citizens of the thirty-eighth century prove to be as 

incapable of learning from experience as their ancestors of the twentieth century”252. 

Este período repetitivo na história da humanidade já tinha sido contemplado 

por Bradbury em Fahrenheit 451. Após ter acolhido Montag, Granger compara a 

humanidade ao ciclo de vida da mítica ave fénix, constamente morrendo pelas chamas 

e renascendo das mesmas, não evitando, em cada nova existência, evitar cometer os 

mesmos erros (Bradbury 1993: 170). Granger, com ironia, refere-se aos erros cíclicos 

da história e como o Homem tende em não aprender com eles. Curiosamente, é este 

defensor dos livros, que parece reverter a essência da sua bem-aventurança. Os livros 

tanto podem ajudar a liberar a consciência da humanidade, transmitindo-lhe 

conhecimento, como, por outro lado, contêm o rastilho do perigo que ameaça destruí-

la. A contradição que a sua proposição condensa, aproxima-o do Capitão Beatty e do 

seu receio que a literatura pudesse ser o germe da insurreição social.  

 
And when the war’s over, some day, some year, the books can be written again, the 
people will be called in, one by one, to recite what they know and we’ll set it up in type 
until another Dark Age, when we might have to do the whole damn thing over again. 
But that’s the wonderful thing about man; he never gets so discouraged or disgusted 
that he gives up doing it all over again, because he knows very well it is important and 
worth the doing (Bradbury 1993: 161). 

 

A sabedoria proveniente da literatura e da filosofia, requer o mesmo cuidado 

da partilhada pelos cientistas, técnicos ou engenheiros. A sabedoria revela-se como 

uma espada de dois gumes, cabe à humanidade saber discernir o trilho correto a seguir 

– entre o bem e o mal (lembremos a citação de Michio Kaku com que iniciámos o 

capítulo anterior). Granger encerra a sua elocução manifestando a esperança que, um 

dia, os seres humanos possam aprender a lição com o passado: “some day we’ll stop 

making the goddam funeral pyres and jumping into the middle of them. We pick up a 

                                                         
250 Retirado de The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Holocaust and After” [versão revista de 
Clute & Nicholls 1993]. Consultado a 8 de fevereiro de 2018. 
251 Booker, M. Keith “Science Fiction and the Cold War”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science Fiction, Malden, 
Oxford: Blackwell Publishing, p. 175. 
252 Clarke, I. F. “The Tales of the Last Days, 1805-3794”, in David Seed (ed) (2000): Imagining Apocalypse: Studies in Cultural 
Crisis. New York: St. Martin's Press, p. 24. 

http://www.sf-encyclopedia.com/
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few more people that remember, every generation” (Bradbury 1993: 170). Os 

Homens-livro talvez se tornem o povo eleito no devir de um novo mundo. 

 

* 

 

Os enredos dos quatro filmes de Mad Max encontram paralelismos com as 

narrativas de Riddley Walker e A Canticle for Leibowitz. Contudo, esta saga não se 

centra nos esforços de um conjunto de homens e mulheres revestidos de esperança em 

reformatar a civilização, mas sim na vida de um ex-polícia, Max Rockatansky (Mel 

Gibson e Tom Hardy), na sua jornada solitária por um mundo enfermo, negro, 

pessimista e imoral. Ao estilo do western (Barsanti 2015: 232; Calzi 2005: 100) Max 

torna-se o pistoleiro justiceiro nesta visão de um futuro decadente nas estradas e 

desertos da Austrália, mas representativos de toda a civilização contemporânea. 

Miller explora com maestria como a derrocada civilizacional força os sobreviventes a 

retrocederem a um estado de barbárie e de miséria. O desmembramento do tecido 

social é um instrumento para  ilustrar a perda dos valores humanos como resultado da 

III Guerra Mundial. Apenas somos elucidados das origens deste ambiente necrófago 

no segundo capítulo Mad Max 2: The Road Warrior – Mad Max 2: O Guerreiro da 

Estrada (1981). 

 
A minha vida extingue-se... a visão esfuma-se. Tudo o que resta são recordações. 
Lembro-me de um tempo de caos, de sonhos perdidos, de terra devastada. (...). Mas 
nada podia deter a avalanche. O mundo deles desfez-se, as cidades explodiram num 
vendaval de pilhagens... um rastilho de medo. Os homens começaram a alimentar-se de 
homens. As estradas eram um pesadelo. Só os com habilidade para salteadores e 
brutalidade para a pilhagem conseguiram sobreviver. As quadrilhas dominavam as 
estradas prontas para a guerra por um depósito de suco [gasolina]. E nesta vertigem de 
decadência os homens normais eram esmagados. Homens como o Max. O guerreiro 
Max. 

 

Se no primeiro filme, Mad Max: As Motos da Morte (1979), ainda 

visualizamos a presença de vestígios de uma sociedade organizada em volta das 

forças da ordem como a polícia, da qual Max faz parte, progressivamente, notamos 

como esta sociedade moribunda se arrasta para um atmosfera de caos e desordem 

enquanto aqueles pilares da civilização desaparecem nos três outros filmes: Mad Max 

2: The Road Warrior – Mad Max 2: O Guerreiro da Estrada, Mad Max: Beyond 

Thunderdome – Mad Max: Além da Cúpula do Trovão (1985) e Mad Max: Fury Road 

– Mad Max: A Estrada da Fúria (2015). Esta total dissolução ecoa na transformação 
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do protagonista ao longo da sua travessia. No início é um dedicado homem de família, 

feliz e íntegro. Verificamos como a morte violenta do seu melhor amigo, também 

polícia, da sua esposa e do filho bebé às mãos de um perigoso gangue de motoqueiros 

assassinos, com evidentes semelhanças aos Hells Angels, o transfiguram em “Mad” 

Max, um homem amargurado e obcecado pela sua vendeta. Um homem normal 

esmagado pelas circunstâncias deste ambiente infernal. 

Inexoravelmente, Max deriva entre os dois lados de uma fronteira invisível, 

entre o bem e o mal. Reiteradamente transforma-se no protótipo do bandido que 

outrora perseguia. A perspetiva de matar para sobreviver devora a humanidade, 

mesmo do melhor dos seres humanos. Todavia, apesar de ser um homem frio 

(assombrado pelo passado tempestuoso) e individualista (caraterística transversal a 

outros protagonsitas do género apocalíptico) continua a pautar a sua vida por 

princípios morais, remanescentes do período pré-apocalíptico. O seu altruísmo aflora 

quando decide ajudar os mais desfavorecidos e/ou comunidades ameaçadas por 

grupos organizados de assaltantes. No segundo capítulo, auxilia uma tribo 

semicivilizada estacionada no meio do deserto a escapar de um grupo sanguinário que 

quer arrebatar-lhes o seu precioso manancial de combustível. Já no terceiro capítulo, 

lidera um grupo de crianças pelas traiçoeiras areias do deserto a escapar da morte 

rumo à cidade fantasma de Sydney (em ruínas em consequência da devastação 

nuclear), enquanto no quarto episódio, ajuda um grupo de mulheres escravizadas a 

libertar-se do jugo tirânico de um senhor da guerra. Este ato tem consequências mais 

amplas, uma vez que esta insurreição permite redistribuir água e alimentos por toda a 

comunidade. Ao conceder-lhes recursos e condições para perseverar, Max materializa 

a esperança renovada destas sociedades.  

Este seu lado benfeitor contrasta com o cenário selvagem em seu redor e faz 

dele um “oásis” neste deserto estéril. Um mundo em convulsão, destituído de valores 

e em retrocesso social e humano, coloca em evidência quão preciosas se tornam as 

comodidades do dia a dia, mantimentos como a água potável, a comida, um abrigo e 

vestuário. Saciar as necessidades básicas é uma questão vital de sobrevivência para o 

comum dos mortais, mas para os saqueadores e assassinos, a gasolina é igualmente 

essencial, não unicamente como moeda de troca, mas como instrumento de status quo 

e de controlo social.  
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World War Three has blighted the world, and petrol has become a rare, finite resource. 
An obsession with machines has arisen amongst the savage nomads who exist out on 
the barren plains of Australia, and they terrorize the surviving populace as a means of 
obtaining petrol to fuel their elaborate bikes and cars (Mann 2001: 387). 

Quem tem combustível domina as estradas e estende o seu poder de influência 

e de medo por outras comunidades. Na ótica de John Calzi: “fuel is the only thing 

worth fighting for” (Calzi 2005: 100). Este foco no recurso dos combustíveis reflete o 

choque petrolífero da década de 70, tendo provocado o racionamento de todos os 

derivados do petróleo e conduzido a uma grave crise económica em grande parte do 

globo.  

 Neste palco tudo é vendável, inclusive a dignidade humana, a exploração do 

homem pelo homem é recorrente e quem mais tiver para “oferecer” torna-se uma mais 

valia. Em Mad Max: Além da Cúpula do Trovão, a cidade de Bartertown, que se 

ergue no tumulto da podridão do pós desastre nuclear, é reveladora deste pressuposto. 

Neste mundo, que se orienta pela lei do mais forte, o habilidoso e astuto Max tem 

mais chances de subsistir.  

Aqueles que se regem pelas leis morais anteriores à destruição, arriscam-se a 

não resistir à crueldade de um palco onde impera a lei do mais forte. Os bandidos 

prevalecem e proliferam na total anarquia; fazem o que querem e como querem, desde 

que cumpram o seu único critério de conduta – sobreviver. Sem ninguém que os 

julgue ou persiga, eles tomam vantagem de uma conjuntura que lhes é favorável para 

pilhar, violar, torturar e matar. 

With the total collapse of law and order, small bands of individuals emerge to assert 
their authority. Looters, bandits and common thugs prey on survivors, taking what they 
want and indulging in whatever pleasure they can find.[...] These modern-day 
barbarians became such because of their disrespect of the law, their hatred of 
organization, their choice of destruction over creation. Their nihilistic, parasitic 
existence feeds off the riches of others instead of producing their own. This mentality 
prevents them from settling down and building a new life (Brooks 2004: 155-156). 

Eles são os soberanos deste novo mundo selvático e espelham a corrupção da 

imoralidade e da implosão da própria humanidade, reconvertida a uma raça 

animalesca e as estradas sem fim e os desertos sem vida são o palco das suas 

deambulações impiedosas. Estes cenários são metáfora deste mundo putrefacto. Os 

esforços por se reedificarem pequenos núcleos civilizacionais, com base no modelo 

social pré-apocalipse, esbarram nas suas pretensões anárquicas.  
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Realçamos ainda como, à semelhança do que ocorre com A Canticle for 

Leibowitz e Riddley Walker, estas comunidades que se tentam reorganizar, observam 

o passado com misticismo e saudade, trazem à memória dos mais velhos lembranças 

de um período de progresso e felicidade253. Todos os objetos que remontam a esse 

passado são tratadas como se de relíquias se tratassem. Em Mad Max 2: O Guerreiro 

da Estrada uma coleção de postais alusivos a um resort de luxo evoca memórias de 

um tempo melhor. “The name of the sleazy real-world coastal resort Surfer’s Paradise 

is now only half-remembered, as “Paradise”, and ironically the place becomes the 

Promised Land to which the civilized remnant (minus the loner, Max) finally 

treks”254. 

Em Mad Max: Além da Cúpula do Trovão as correspondências com Riddley 

Walker são mais do que evidentes. Um grupo de órfãos sobreviventes de um desastre 

aéreo acreditam que Max é o seu messias, chamando-o de Capitão Walker, pelas suas 

parecenças com a imagem de um comandante de bordo que guardam com eles e em 

homenagem ao protagonista da obra de Russell Hoban (Barsanti 2015: 233). As 

crianças acreditam que Max os conduzirá à terra prometida correspondendo a Sydney. 

Sydney é para eles a “cidade do amanhã” preenchendo a sua memória coletiva 

induzida pelos diapositivos de um view master que foi resgatado do avião sinistrado. 

Tal como em Riddley Walker, os órfãos falam uma língua em claro processo 

involutivo255, devido à ausência do contacto com adultos. 

 

* 

 

Refira-se que a ameaça do apocalipse nuclear afrouxaria com o final da 

Guerra Fria, no início dos anos 90 e as políticas de desarmamento da década anterior. 

Porém, o ocaso da civilização não deixou de se esmorecer, uma vez que o apressado 

desmembramento da União Soviética facilitou a extorsão de material nuclear disperso 

por vários países da ex-superpotência, assim como libertou cientistas soviéticos, 

muitos deles promovidos por estados com pretensões nucleares. Em 1998, a Índia e 

Paquistão afirmaram oficialmente que possuíam armamento nuclear. Em 2006, a 

Coreia do Norte testou o seu primeiro míssil com uma ogiva com energia atómica. 
                                                         
253 Retirado de The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Mad Max 2” [versão revista de Clute & 
Nicholls 1993]. Consultado a 9 de fevereiro de 2018. 
254 Idem, Ibidem. 
255  Retirado de The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Mad Max Beyond thunderdome” 
[versão revista de Clute & Nicholls 1993]. Consultado a 9 de fevereiro de 2018. 

http://www.sf-encyclopedia.com/
http://www.sf-encyclopedia.com/
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Nos finais de 2017, alarmou o mundo quando anunciou ser uma potência nuclear de 

pleno direito ao confirmar ter capacidade para atingir qualquer ponto do território dos 

EUA. A nova relação de forças tem conhecido novos episódios, refletindo o 

recrudescimento de uma nova perturbação mundial. A 4 de Fevereiro de 2018, os 

EUA anunciaram um novo programa de modernização do armamento nuclear, tendo a 

Rússia expressado imediatamente o seu desagrado, avisando que essa atitude 

incorreria numa nova corrida belicista e que o país também se prepararia para 

qualquer eventualidade. No mesmo tabuleiro geopolítico, outras duas potências 

nucleares, a China e a Coreia do Norte também manifestaram a sua repulsa, tendo a 

última afirmado que faria todos os preparativos necessários. Este novo paradigma 

renova o risco de uma guerra nuclear. 

Entretanto, outros dois casos, com incidência civil, vieram alertar para a 

insegurança da energia atómica e que levaram ao um novo questionamento do seu 

uso. A 26 de abril de 1986, numa remota central nuclear, em Chernobil, na Ucrânia, 

um reator nuclear explodiu, seguido de um incêndio, lançando na atmosfera grandes 

quantidades de partículas radioativas. Poucas horas depois, vinte e sete bombeiros 

morreram em consequência da exposição à radiação. Estima-se que a quantidade de 

material radioativo libertado foi 200 vezes maior do que as bombas arremessadas na 

II Guerra Mundial, resultando em graves consequências ambientais e humanas, uma 

vez que afetou uma extensa área desde a União Soviética até à Europa ocidental, 

tendo sido detetadas leucemias e outras doenças do foro oncológico e mutações 

genéticas em vários milhares de pessoas e em muitas espécies biológicas.  

Em 2011, um acidente semelhante, desta feita numa central de Fukushima, no 

Japão, voltaria a invocar os fantasmas do passado. A área em redor foi imediatamente 

vedada, tendo cerca de 300.000 habitantes sido evacuados. Apesar de todos os 

esforços por conter a magnitude do desastre, houve registo de radiações atmosféricas 

e a contaminação das águas do Oceano Pacífico nas imediações da central. Estes dois 

acidentes lembram-nos que a ameaça nuclear tem um lastro de destruição muito mais 

amplificado e retomam a noção explorada por Shute, a radiação nuclear assemelha-se 

a uma praga letal. 

Além deste cenário, uma nova ameaça veio obscurecer os horizontes de 

esperança da humanidade. Numa era globalizada, os ataques terroristas de 11 de 

setembro de 2001, em solo americano, abalaram a segurança do mundo e o “ataque ao 

terror” como George W. Bush (1946–) denominou a sua campanha para punir os 
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criminosos, envolveu o mundo numa nova ameaça, ao mesmo tempo que surgem 

novas armas químicas e biológicas capazes de gerar o pânico global. 

 

* 

 

4.5 – As tribulações do cavaleiro negro: os desastres ambientais trazem a fome, a 

doença e a morte 

“Quando Ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente que dizia: «Vem!» Na 
visão apareceu um cavalo negro. O cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi algo 
semelhante a uma voz no meio dos quatro seres viventes que dizia: «Uma medida de 

trigo por um dinheiro e três medidas de cevada por um dinheiro. Mas não estragues o 
azeite nem o vinho»” 256. 

 

Ao terceiro dos temíveis cavaleiros é-lhe fornecida uma balança que será 

usada, segundo muitos estudiosos, para ele racionar os alimentos e outros recursos e 

vendê-los a preços desproporcionados. Por extensão, este cavaleiro trará o colapso 

financeiro e a miséria às nações. 

O ano de 2018 abriu com uma notícia que inquietou a comunidade 

internacional, sobretudo especialistas e organizações ambientais: “Crise hídrica pode 

levar Cidade do Cabo a ficar sem água a partir de abril”257. Segundo o mesmo artigo, 

a Cidade do Cabo, na África do Sul, luta contra o anunciado fim da água potável, 

correndo o risco de se tornar a primeira metrópole no mundo sem água potável nas 

redes de saneamento público daí a poucos meses, devido a uma seca severa que dura 

há três anos e afeta a região, tornando-se uma das piores secas que há registo258. 

Situação estranha, uma vez que a Cidade do Cabo é uma cidade costeira e um destino 

turístico por excelência. A cidade com cerca de 4 milhões de pessoas já começara a 

fazer o racionamento desde o final de 2017, levando todos os dias milhares de pessoas 

a fazerem fila para obterem alguns litros do precioso líquido. Enquanto o governo 

analisa a situação de modo a obter uma solução a médio prazo para evitar um 

                                                         
256  Alves, Herculano (Coordenador Geral) (2001), “Apocalipse 6, 5-6”, in Bíblia Sagrada: Para o Terceiro Milénio da 
Encarnação. Lisboa/Fátima: Difusa Bíblica Franciscanos Capuchinhos, p. 2035. 
257 Retirado de: http://www.bbc.com/portuguese/geral-42817393. Consultado a 16 de janeiro de 2018. 
258 Idem, Ibidem. 

http://www.bbc.com/portuguese/geral-42817393
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desastre, começou a restringir o consumo diário de água, tendo sido proibida a 

lavagem de automóveis e o enchimento de piscinas259. 

Nos nossos dias, assistimos a uma constante depauperação da terra. Vivemos 

um período de seca severa em regiões da África, da Índia, da América Central e do 

Sul, mas também no nosso país, esgotando-se rapidamente a capacidade do planeta 

em abastecer uma população em expansão. As causas, segundo os especialistas, são 

várias: más práticas de rega, sobrepastagem, a erosão dos solos, lembrando os 

cientistas que todos os anos são engolidos 64.000 km2 pelas areias do deserto, ou 

ainda a desflorestação. No caso do grande pulmão do mundo, a Amazónia, somente 

no ano de 2004 desapareceram cerca de 28.000 km2 de mancha florestal (quase um 

terço da superfície total de Portugal). Embora o grau de desmatamento tenha 

abrandado nos últimos anos (no caso do período entre agosto de 2015 e julho de 2016 

sucumbiram 7.989 km2 de floresta), graças à pressão da comunidade internacional. 

Contudo, em 2017, o então presidente do Brasil, Michel Temer (1940–) promulgou 

um decreto-lei polémico, permitindo a exploração de ouro e de outros minerais numa 

área de mais de quatro milhões de hectares (aproximadamente 46.000 km2, metade do 

território português). 

Na sua visita estatal ao Brasil, em janeiro de 2018, o Papa Francisco refletiu 

sobre o desrespeito que o Homem revela face à natureza e a insustentável exploração 

dos seus recursos. Francisco disse:  

 
a Amazónia constitui, para todos nós, um teste decisivo para verificar se a nossa 
sociedade, quase sempre confinada ao materialismo e ao pragmatismo, está em 
condições de salvaguardar o que recebeu gratuitamente, não para o espoliar, mas para o 
fazer frutificar260. 
 

Outra preocupação premente dos cientistas prende-se com as previsões de 

aquecimento do planeta. Vários estudos indicam que até 2100 a temperatura média do 

ar poderá aumentar entre 3 e 5º C. Os últimos anos têm sido os mais quentes desde 

que nos finais do século XIX, princípios do século XX, há registos.  

Mas não é somente o aumento das temperaturas que decorre das alterações do 

clima. A comunidade científica tem alertado para outros fatores de risco. As 

temperaturas podem diminuir em regiões setentrionais do hemisfério Norte resultante 

do fluxo das águas doces do degelo das calotas poder arrefecer as águas da corrente 
                                                         
259 Idem, Ibidem. 
260  Retirado de: http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/amazonia-papa-reune-se-com-milhares-de-indigenas-para-lancar-sinodo-
especial-de-2019/. Consultado a 5 de fevereiro de 2018. 

http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/amazonia-papa-reune-se-com-milhares-de-indigenas-para-lancar-sinodo-especial-de-2019/
http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/amazonia-papa-reune-se-com-milhares-de-indigenas-para-lancar-sinodo-especial-de-2019/
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do golfo no Oceano Atlântico. O processo de deglaciação é igualmente indissociável 

do aumento da temperatura. Neste momento, alguns dos glaciares da Gronelândia e 

do Ártico estão em risco de derreterem, podendo ser responsáveis pelo crescimento do 

nível médio das águas e ameaçarem muitas cidades costeiras no hemisfério norte. Por 

outro lado, um clima mais quente tem uma correlação direta com uma precipitação 

inferior, o que remete diretamente para um menor rendimento agrícola e, 

consequentemente, menos colheitas acarretam um problema sério, pois torna-se 

impraticável alimentar uma população em crescimento acelerado e contínuo. Em 

2100, poderemos chegar a mais de 10 biliões de pessoas o que vai solicitar ao planeta 

mais recursos como mais água e mais alimentos. Todos os dias, milhares de pessoas 

morrem em todo o mundo devido à escassez de alimentos e de água potável. A 

malnutrição é, juntamente com a guerra, a principal causa de morte na Terra e muitas 

vezes esta última é inseparável da primeira. Em regiões subsarianas, em países 

subdesenvolvidos da América Latina e da Ásia, desde há décadas que várias gerações 

lutam por sobreviver num ambiente propenso, quer a cheias ou secas extremas, quer 

às más condições dos solos e de guerras fratricidas que envolvem centenas de 

milhares de pessoas, deixando populações inteiras no limiar da pobreza e longe do 

desenvolvimento socioeconómico de países do chamado primeiro mundo como os 

G7, Coreia do Sul, Austrália ou Nova Zelândia. O fosso entre os mais ricos e os mais 

pobres tem aumentado todas as décadas e as disparidades entre diversas regiões do 

mundo não parece que vá abrandar num futuro próximo.  

O racionamento de bens tem sido prática comum não somente em tempos de 

guerra, mas também se revela comum em períodos de escassez alimentar provocadas 

por catástrofes ambientais e a saturação dos solos. Esta situação, aliada ao aumento 

exponencial da população nos países mais carenciados acarreta condições de 

qualidade de vida iníquas. Este quadro negro tem captado a atenção da FC.  

É precisamente esta a preocupação que fica patente em Make Room! Make 

Room! (1966), de Harry Harrison (1925–2012). Na sua obra distópica revela uma 

visão cáustica sobre o espetro fantasmagórico da sobrepopulação, a decadência 

urbana e a catástrofe ambiental 261. Harrison projeta uma cidade de Nova Iorque 

caótica no virar do século XX, onde quase 35 milhões de pessoas se debatem 

diariamente em obter alimentos e água e em arranjar um abrigo, correndo todo o tipo 

                                                         
261 Wegner, Philip E. “Utopia”, in David Seed (ed) (2008): A companion to Science Fiction, Malden, Oxford: Blackwell 
Publishing, p.90. 
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de riscos. Numa metrópole, que mais se assemelha a uma selva urbana, onde o crime 

é uma certeza e a morte é um prato diário, as pessoas tornam-se autênticos animais 

obliterando os valores humanos que nortearam a humanidade durante séculos. O olhar 

melancólico e pessimista do protagonista da narrativa, um polícia chamado Andrew 

Rusch, encarrega-se de nos mostrar como a anarquia dirige a luta pela sobrevivência 

diária de uma multidão moribunda numa Nova Iorque semelhante a uma grande 

lixeira. Apesar de todas as privações, a população não cessa de crescer, não 

augurando um futuro edificante. A temática do crescimento desmesurado da 

população mundial é encarada com preocupação por Harrison, perspetivando a 

necessidade de políticas de controlo da natalidade para prevenir uma catástrofe de 

proporções colossais. 

Malthus advogara, no já mencionado Essay on the Principle of Population as 

it Affects the Future Improvement of Society, que o aumento demográfico era 

resultado da ausência de guerras, pragas, miséria ou inanição e que a estabilidade de 

uma sociedade era sinónimo de sobreexploração de recursos naturais o que traria 

graves consequências ambientais e igualmente económicas. Na segunda edição 

daquela obra (1803), Malthus adiciona um outro factor de modo a solucionar e manter 

um nível demográfico sustentável e prevenir a fome, propondo restrições voluntárias 

pelo exercício da restrição moral262 e racional nos mecanismos instintivos e naturais 

da procriação, sugerindo aos solteiros pobres a continência sexual e adiarem o 

casamento. No caso dos casais, defendia uma diminuição da prática sexual, ou mesmo 

abstinência se o casal já tivesse uma prole considerável. Este padrão seria prescrito 

até que o equilíbrio da população fosse alcançado, ou seja, atingido o nível de 

subsistência que garanta a sobrevivência da população.  

Esta hipótese parece ter tido o condão de estimular o britânico John Brunner 

(1934–1995) a escrever Stand on Zanzibar (1968), segundo Mann, “the most 

satisfactory treatment of the overpopulation issue” (Mann 2001: 496). Nesta alegoria 

mordaz, Brunner sugere que o sobre aglomerado humano necessitaria de medidas 

austeras ou mesmo draconianas de controlo demográfico, mediante a restrição do 

número de nascimentos, limitar o acesso dos mais desfavorecidos a casa própria, por 

notória carência de espaço, e inclusive um controlo eugenista preventivo igualmente 

dos socialmente mais necessitados e frágeis. Brunner temia que, por volta de 2010, 

262 Retirado de The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Overpopulation” [versão revista de 
Clute & Nicholls 1993]. Consultado a 10 de fevereiro de 2018. 

http://www.sf-encyclopedia.com/
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ano em que se desenrola a ação narrativa, todos os seres humanos, caso fossem 

colocados lado a lado ocupassem a ilha de Zanzibar, daí o título da ficção (Mann 

2001: 496). Já Philip José Farmer (1918–2009) apresenta uma solução ainda mais 

radical em Dayworld (1985) ao idealizar uma sociedade vindoura, na qual para 

solucionar os problemas de falta de espaço, todos os cidadãos são condicionados num 

processo de animação suspensa seis dias por semana. 

A teoria Malthusiana dos ritmos de crescimento populacionais teve a virtude 

de influenciar o pensamento demográfico ao longo dos séculos XIX e XX revelando a 

necessidade de analisarmos, com minúcia, o tamanho de uma determinada população 

e os recursos que lhe estão disponíveis, de modo a evitar uma catástrofe social.  

Stand on Zanzibar reflete sobre as desigualdades económicas entre as nações 

mais ricas e as mais pobres, relatando como os recursos são redistribuídos de forma 

análoga, sendo as sociedades mais desenvolvidas depositárias da quase totalidade de 

recursos naturais que o planeta produz. As mesmas reflexões surgem explanadas na 

transposição fílmica de Make Room! Make Room!, Soylent Green (1973), realizada 

por Richard Fleischer (1916–2006), num enredo ainda mais complexo, sombrio e 

provocador, tal como Barsanti no-lo apresenta: “the future is... no future” (Barsanti 

2015: 339). Este autor destaca a mensagem que sobressai no filme. O cenário 

mantém-se, a imunda cidade de Nova Iorque. Porém, a metrópole ainda está mais 

assoberbada de habitantes, perfazendo 40 milhões no ano 2022, mais de metade deles 

estão desempregados e aglomeram-se em corredores e vãos de escadas e 

inclusivamente igrejas, entretanto transformados em dormitórios para os mais pobres 

e infelizes de um mundo que os rejeitou. Uma cidade metonímia de todo o planeta, 

onde a fome, a doença e a morte são inseparáveis. Num mundo em constante 

expansão demográfica, o suicídio é incentivado, assim como o assassinato dos mais 

miseráveis, pode tornar-se um alívio para o governo. Quando os alimentos e a água 

rareiam, podendo um frasco de compota chegar aos $150 no mercado, o racionamento 

é prática corrente. O governo distribui pequenas barras alimentares de elevado 

conteúdo energético que, segundo a propaganda, são concentrados de vegetais 

apelidados de Soylent Red ou Soylent Yellow e um novo produto revolucionário 

apresentado como a solução milagrosa que acabará com a fome: “... and new, 

delicious Soylent Green, the miracle food of high-energy plankton gathered from the 

oceans of the world”. A empresa Soylent Corp. Exec. emerge como um lobby que tem 

ramificações profundas nos principais órgãos administrativos, patrocinando, 
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inclusive, a propaganda televisiva do eminente governador Santini (Whit Bissell). 

Perante o flagelo social, os alimentos Soylent são usados para tentar apaziguar a fome 

dos mais desfavorecidos, mostrando-se muito populares entre aqueles. Tal é a procura 

que a sua distribuição se revela insuficiente, causando motins a um ritmo diário, 

obrigando a polícia a intervir, recorrendo a bulldozers para “limpar” os desordeiros 

que ameaçam a estabilidade social. 

Se a obra de Harrison destaca o perigo do crescimento demográfico, a 

transposição fílmica vai mais longe, ao desvelar igualmente o receio da depauperação 

dos recursos. Soylent Green desponta como uma alegoria do colapso civilizacional 

pela exaustão das comodidades dotadas pela modernidade e pela alienação social 

latente, em virtude da degradação moral da humanidade. O sentimento de vazio 

existencial é materializado pelo protagonista, o detetive Robert Thorn, desempenhado 

por Charlton Heston e pelo seu parceiro e amigo mais velho, Solomon Roth, 

protagonizado por Edward G. Robinson. Enquanto o primeiro vive de forma 

despreocupada, mas algo apática, sem grandes preocupações morais ou tão pouco 

grandes ambições profissionais ou económicas, o segundo, emerge como a 

consciência de aquele e é a lembrança viva de uma outra época, quando era um 

jovem, antes do descalabro ecológico, quando os alimentos frescos eram abundantes e 

a natureza ainda estava praticamente incólume da mancha humana.  

Quando é chamado para investigar um assassinato de um homem abastado que 

pertence ao Conselho de Administração da Soylent Corp. Exec., William R. 

Simonson (Joseph Cotten), Thorne depara-se com um luxuoso apartamento num 

condomínio fechado, longe do claustrofóbico e assoberbado centro da cidade onde 

habita. A residência revela, perante os seus experimentados sentidos, comodidades 

que para nós, cidadãos do século XXI, consideraríamos banais, como água quente, ar 

condicionado, gelo, sabão, cigarros, bebidas alcoólicas, papel e material de escrita ou 

alimentos frescos como fruta, vegetais ou um lombo de carne, mas para o detetive é 

um manancial paradisíaco e inalcançável para a sua classe. Ao seu dispor, a elite 

desfruta de serviços de escravas sexuais, apelidadas de “furniture” (as quais 

poderíamos traduzir por “móveis” ou “mobília” em português). A elite é a única 

classe possuidora de capacidade económica para adquirir produtos alimentares 

naturais e usufruir dos confortos da modernidade tecnocientífica. Este evento reveste-

se de catalítico ao modificar totalmente a vida de Thorne. É através de simples gestos 

como poder refrescar-se com água potável, lavar as mãos com sabão, ou poder fumar 



 350 

um cigarro que Thorne se apercebe do fosso existente entre a minoria de abastados e a 

miserável classe maioritária a que pertence. Somente neste momento, percebemos que 

o detetive, apesar de ser muito versado neste mundo decrépito, se sente fascinado tal 

qual uma criança na presença de um universo mágico, começando a entender o que 

Sol lhe dizia acerca das maravilhas do seu mundo. Ele começa a apreciar todas 

aquelas comodidades, levando tudo que pode: um sabão, uma toalha, uma garrafa de 

licor, fruta, vegetais e um lombo de carne que mais tarde farão a delícia de Solomon 

Ruth, o ajudante do detective Thorne e seu companheiro de apartamento. 

Mas o que parece ser mais um homicídio de um homem rico associado a um 

furto, Thorne descobre, com o auxílio do seu companheiro, que se trata de um 

assassinato arquitetado pela sua empresa, dado que Simonson tinha deixado de ser 

imprescindível para a empresa, tornando-se, inclusivamente, uma ameaça. Tal como 

Sol Roth percebeu, Simonson tinha descoberto um terrível facto sobre a empresa e 

queria expô-lo publicamente, nem que para isso tivesse que denunciar os seus antigos 

amigos como o governador Santini. À semelhança de Simonson, Thorne compreende 

a teia de interesses dos diversos membros da elite, todavia sente que, por mais 

aterradora que seja a verdade, esta não pode ser escondida da população, nem que 

para isso tenha de correr riscos. A sua ousadia levam-no a testemunhar numa fábrica 

semelhante a um matadouro como os cadáveres humanos são reciclados em matéria 

comestível, em Soylent Green. Registe-se que esta temática do canibalismo, tão 

vincada no filme, está ausente no livro de Harrison (Booker 2010: 249). 

Na derradeira cena do filme, após um tiroteio dentro da igreja, o protagonista, 

gravemente ferido (talvez mortalmente), enquanto é levado em maca, assistimos num 

grande plano, como ergue a sua mão direita ensanguentada e grita furiosamente para a 

multidão ali presente: “Soylent green is made out of people. Next time, they’ll be 

breeding us like cattle.” Desta forma, denuncia o complô imoral que tinha sido 

gizado. Esta cena tem uma dupla conotação. Por um lado, a vida de Thorne está por 

um fio como o sangue o indicia; por outro lado, não é somente um ser humano que se 

esvai, face à degradação moral da sociedade, toda a humanidade corre o risco de 

desaparecer. O futuro manifesta-se incerto e instável. Não sabemos se Thorne morre, 

ou sequer se o seu apelo terá consequências. O que será feito da humanidade? Estará 

esta sociedade, que se consome a si mesma, condenada? Haverá salvação para uma 

população moribunda, sem dignidade, desprovida de afetos e de si mesma, incapaz de 

se reconhecer como humana, que sangra lentamente até ao seu derradeiro suspiro? 
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Será este processo antropofágico a última instância antes do fim? O que faz sentido, 

caso tomemos as palavras de Barsanti. No entanto, não será preferível, mesmo que 

eticamente reprovável, manter um procedimento antropofágico e aliviar a fome de 

uma população em crescendo? Como poderá sobreviver a humanidade sem recursos 

frescos suficientes ao alcance de todos? Face às evidências, não será viável manter a 

opinião pública na ignorância de uma verdade tão repugnante e continuar a viver na 

mentira, pese embora os custos morais e humanos dessa mentira? 

* 

Soylent Green principia com uma sequência de fotografias, dando-nos conta 

da evolução das sociedades modernas, desde o retrato idílico das aventuras dos 

pioneiros homens e mulheres que no século XIX desbravaram os obstáculos naturais e 

se fixaram, construindo pequenas localidades. Essas povoações vão paulatinamente 

crescendo com o auxílio dos meios de transporte, ferroviário, primeiro, e 

posteriormente, o automóvel, nos primórdios do século XX. Os automóveis e 

comboios vão possibilitando o transporte de pessoas e mercadorias. A revolução 

industrial e dos transportes permitem a introdução de métodos de mecanização na 

agricultura e a consequente substituição de pessoas e de animais por máquinas. 

Progressivamente os campos e aldeias são despovoados, assistindo-se a um êxodo de 

famílias inteiras rumo às cidades. Em pleno século XX, a emergência das grandes 

cidades convertidas em polos dinamizadores do progresso da humanidade, por um 

lado, mas por outro, o seu crescimento exponencial desenrola-se de uma forma 

artificial e nociva para o meio ambiente envolvente, em que os engarrafamentos se 

tornam rotina, tal como a poluição e o crime. A imagem de um mundo em decadência 

social e humana espelha a crítica implícita a uma sociedade capitalista e consumista 

que destrói tudo em seu redor e é incapaz de criar uma simbiose com a natureza, de 

modo a viver em harmonia com ela. Soylent Green oferece-nos uma visão hedionda 

do mundo contemporâneo, no qual o Homem perdeu há muito a sua rota e as 

referências com o seu entorno natural, cavando precipitadamente a sua sepultura. 

Tal como Sol refere, repetidamente, ele conheceu a Terra previamente ao 

apocalipse (antes da industrialização violenta e do capitalismo feroz o terem destruído 

com o auxílio da ciência, da tecnologia e da inovação). Sol lembra: “when I was a kid, 

food was food. Before our scientific magicians poisoned the water… polluted the soil, 
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decimated plant and animal life.” A poluição não é somente um fator de desagregação 

ambiental, mas igualmente simbólico da derrocada social e humana. Sol entende que 

o Homem contemporâneo é o culpado pelo estado de devastação atual do mundo. Ele 

lamenta-se: “How can anything survive in a climate like this? A heat wave all year 

long. A greenhouse effect. Everything burning up.” A degradação ambiental tem 

consequências perversas na Terra – as alterações climáticas. Vagas de calor atestam 

esta mudança. A escassez de recursos naturais são o resultado das alterações 

climáticas, que põem em cheque a estabilidade de todas as formas vivas no planeta. O 

mundo tornara-se um local inóspito para se viver, mais conforme ao Hades. 

A preocupação com o sobrepovoamento e a consequente desfiguração do 

nosso planeta revelou-se um padrão popular em muitas obras da FC durante as 

décadas de 60 e 70, fortalecida em sátiras pessimistas com um indelével apuramento 

de realismo263 tal como nas supracitadas Make Room! Make Room!, Soylent Green, 

ou Stand on Zanzibar (1968). Estas narrativas atestam perfeitamente o risco em que 

toda a humanidade incorre se não levarmos a sério o problema do sobrepovoamento, 

que acabará por ter efeitos prejudiciais nas nossas vidas se não formos capazes de 

alcançar a marca de rácio de crescimento populacional zero, ou seja, um número de 

nascimentos similar ao número de óbitos. Aqueles três documentos coincidem noutro 

ponto, relevando uma crítica acesa ao despotismo manifestado pelas nações mais 

desenvolvidas face às mais desfavorecidas, evidenciando uma desproporcional 

quantidade de recursos do planeta que levam ao exaurir do mesmo.   

Estas lucubrações repercutem-se numa outra obra de Brunner, The Sheep Look 

Up (1972). Brunner medita cuidadosamente sobre o futuro da civilização humana, 

caso não recue nos seus propósitos de desviar o curso da natureza. O autor alerta 

sobre as implicações ecológicas nefastas do avanço tecnológico, expondo como a 

delapidação e ao esgotamento dos recursos naturais provocados pela excessivo abuso 

dos ecossistemas, assim como o exequível cenário causado pelas alterações climáticas 

conduzem a uma colapso ambiental e ao consequente fim da sustentabilidade do 

nosso planeta. 

Brunner esboça um cenário dominado por grandes multinacionais que 

exploram grandes quantidades de recursos, com elevados custos ambientais, e os 

                                                         
263 Retirado de The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “End of World” [versão revista de Clute 
& Nicholls 1993]. Consultado a 10 de fevereiro de 2018. 
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relocalizam para benefício das sociedades mais desenvolvidas. Esta observação já 

tinha sido por si levantada em Stand on Zanzibar ao criticar o consumismo 

exacerbado de uma sociedade ocidental que tudo tem, tudo consome e tudo quer em 

detrimento daqueles países com um índice de desenvolvimento bastante inferior e 

relegadas para um secundaríssimo plano, restando-lhes sempre os desperdícios 

deixados por aqueles.  

O protagonista de The Sheep Look Up, Austin Train, um ambientalista 

conceituado e com um grande número de seguidores alerta a comunidade 

internacional para as consequências destas ações para toda a humanidade, pondo em 

xeque todo os sistema industrial-capitalista. Rapidamente, Train torna-se o alvo dos 

mais poderosos e, incapaz de ser levado a sério pela maior parte dos seus 

companheiros ecologistas, com exceção de dois ou três, afasta-se durante algum 

tempo, embora continue a fazer trabalho de campo no anonimato.  

Ao longo da narrativa, engenhosamente, vão sendo dissecados os possíveis 

cenários da devastação ambiental, catalogados conforme as diferentes ansiedades 

manifestadas pela humanidade. Uma delas prende-se com o perigo do uso excessivo 

dos pesticidas, particularmente o dicloro-difenil-tricloroetano, ou simplesmente o 

DDT, criado em finais do século XIX e usado como pesticida durante a II Guerra 

Mundial para combater os mosquitos transmissores de doenças como a Malária e o 

Dengue, tendo-se popularizando em todo o mundo. Na narrativa, a utilização massiva 

deste composto para proteger seres humanos e plantações revela-se uma ameaça, uma 

vez que contamina largas regiões do globo e tornando imunes vários insetos que 

transportam novas pragas, a doença, a fome e a morte. Anteriormente, a bióloga 

norte-americana Rachel Carson (1907–1964) já manifestara a sua apreensão face a 

este pesticida barato, mas altamente prejudicial para a saúde humana. Silent Spring 

(1962) sintetiza as suas meditações e agudiza o debate sobre o impacto daquele 

pesticida (Hermann 2015: 118). Refira-se o facto que o DDT foi banido em muitos 

países na década de 70. Posteriormente, a sua utilização foi condicionada pela 

Convenção de Estocolmo sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes, tendo entrado 

em vigor em 2004, sendo restringido o seu uso, exclusivamente, para o controlo da 

Malária. 

Outro quadro apocalíptico proposto por Brunner relaciona-se com a poluição 

industrial dos mares, oceanos e lençóis subaquíferos. Ao longo da narrativa, 

assistimos à contaminação letal de mares como o Mediterrâneo, o Báltico ou o Cáspio 
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e inclusive dos Oceanos Atlântico ou Pacífico. É-nos exemplificado como, mediante a 

eliminação de resíduos não tratados de fábricas, o arremesso de esgoto doméstico, a 

descarga propositada de elementos químicos contaminadores como o chumbo para 

água ou o derrame de petróleo ou de outros derivados diretamente para os mares e 

oceanos contribuem decisivamente para a devastação dos ecossistemas marinhos, 

criando um grave desequilíbrio ecológico. Toda a cadeia alimentar está seriamente 

perturbada, pois os peixes contaminados servem de alimento a outros animais 

marinhos, mas igualmente a aves e a seres humanos. Consequentemente o 

fornecimento de água diminui e torna-se um bem precioso somente ao alcance de uma 

minoria. Hermann reforça esta conjetura negativa. “Aside from industrial pollution, 

environmental disasters and careless waste disposal add to the ecological and human 

calamities” (Hermann 2015: 119). 

Um dos eventos ambientais mais funestos na história da humanidade teve 

lugar na região de Minamata e Niigata, no Japão, entre as décadas de 1950 e 1960. 

Milhares de pessoas foram intoxicadas pela ingestão de mercúrio após terem 

consumido peixes e frutos do mar. Mais de 2 mil pessoas morreram e muitas outras 

ficaram com sequelas permanentes, afetadas por uma degeneração neurológica que 

ficou tristemente conhecida por “Doença de Minamata”. A investigação levada a cabo 

pelo governo nipónico revelou que o envenenamento fora causado pelas descargas de 

resíduos tóxicos de uma fábrica local. 

Não é somente o risco da poluição das águas que adquire notoriedade em The 

Sheep Look Up. Brunner assinala a contaminação do ar pelas grandes corporações 

multinacionais como um dos fatores de agravamento das condições de vida na Terra e 

a disseminação de doenças e epidemias fatais. Novos surtos de doenças infeciosas 

como a Hepatite, a Disenteria, a Varicela ou a Varíola são relatados como ameaças à 

sobrevivência da humanidade. Humanidade esta que se apresenta cada vez mais 

vulnerável, sendo incapaz de combater eficazmente um novo vírus que surge 

misteriosamente.  

Brunner tem o condão de concentrar todas as ameaças ecológicas a que o 

Homem contemporâneo está sujeito num só volume. Hermann afirma: “by making a 

casual connection between their actions and the ecological collapse explicit, Sheep 

Look Up blames the Western industrial nations for the environmental apocalypse” 

(Hermann 2015: 120). A devastação ambiental global, apresentada em vários 

capítulos, tem como ponto de partida recorrente, e não por coincidência, a 
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mundividência capitalista. Os países industrializados mais desenvolvidos parecem ter 

substituído Deus pela ganância de lucro e de poder, aproveitando-se dos mais 

desfavorecidos, do colapso e da iminência do desastre para beneficiarem, muitas 

vezes, camuflando os seus gestos em ações filantropas. Efetivamente, notamos como 

o regime de lobbies, no qual assenta o sistema industrial-capitalista descrito, patenteia

dificuldades em lidar com a crítica, ao eliminar as vozes incómodas dos dissidentes

ecologistas. O livro indicia os países mais poderosos de estarem a destruir o planeta,

dando especial relevo aos EUA e à sua política de mercantilismo financeiro, sendo o

palco escolhido pelo autor para centro nevrálgico da narrativa. No que a este ponto se

refere, Emma Beare explora o cenário que subjaz à obra de Brunner:

It is set in an isolationist America, ruled by large corporations and a corrupt political 
system led by a half-wit. It invades third-world countries in order to acquire their 
natural resources because its own have been over-exploited. (…). The poor are getting 
poorer, the rich exploit the poor and the powerful are in denial, refusing to believe what 
is in front of their eyes as it does not suit their politics or their friends in big business. 
Wars are breaking out all over the planet and terrorist attacks are widespread. (…). In 
the early 21st Century, with ecological catastrophes gaining in both severity and 
frequency, and – as ever – impacting more on the poor than the super-rich, Brunner’s 
depressing portrayal of our near-future is as relevant today as it has ever been264. 

Um exemplo claro deste panorama é-nos revelado através do aproveitamento 

do fraco abastecimento de água potável feito por parte da empresa liderada por um 

notável magnata, Roland Bamberley, ao tentar vender filtros purificadores aos 

habitantes de algumas regiões mais afetadas pelo desastre ambiental.  

A crítica do escritor britânico adquire um novo patamar quando uma das 

personagens, o Dr. Grey, um dos poucos que aprova as ideias de Train, assinala que a 

Terra pode ainda ser salva, caso um país do tamanho dos EUA fosse extinto. Esta 

sugestão provocadora, incorporando uma conceção malthusiana da sustentabilidade 

demográfica da Terra, é obviamente censurada por parte do governo dos EUA. 

Contudo, não deixa de ser bastante elucidativa do estado de espírito de Brunner e a 

condenação implacável que faz da conduta grosseira daquele país no que concerne ao 

seu estilo de vida além das suas possibilidades e do próprio planeta, não se coibindo 

de exaurir a seu bel-prazer os preciosos recursos que são pertença coletiva da 

humanidade. 

 A decadência de uma burguesia ocidental necrófaga emerge no caótico estado 

em que a humanidade se encontra no derradeiro capítulo do manuscrito. O 

264 Beare, Emma (ed) (2006): 501 Must-Read Books. London: Bounty Books, p. 389. 
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autoritarismo das elites poderosas reflete uma terrível ameaça à estabilidade do 

planeta. Transparece ao longo da ficção, a noção que o jugo capitalista não possui 

escrúpulos morais na hora de manipular a natureza, tendo como resultado a destruição 

de toda a criação de Deus (Hermann 2015: 120).  

O livro de Brunner conclui com o desencadear de uma guerra civil global, 

curiosamente ou não, tendo como epicentro os EUA e não antecipa qualquer rumo 

definido quanto ao destino daquele país e da humanidade. Ficamos sem saber se a 

Terra terá alcançado o seu terminus ou se este conflito marcará uma nova era na 

história humana, capaz de se salvar do naufrágio iminente. Mann acrescenta que o 

livro critica a falta da iniciativa em pôr termo aos problemas que assolam a 

humanidade. “The novel is a depressing warning of the foolishness of inaction” 

(Mann 2001: 81). Patrick Murphy assume um aposição semelhante, ao criticar a 

incúria e desrespeito dos países mais ricos face ao meio ambiente. “Contemplating 

ecological sanity might seem a luxury in contrast to the practical actions of The Sheep 

Look Up better reading”265.  

Mas nem sempre o destino está tão envolto em mistério e especulações no 

discurso de FC apocalíptica. As evidências científicas plasmam, desde há várias 

décadas, o perigo iminente das alterações climáticas deteriorarem a vida na Terra, de 

uma forma praticamente irreversível e como a humanidade pode sofrer com o 

aumento do nível das águas, o aumento da temperatura do ar e a degradação dos 

solos. Não raras vezes o discurso da FC acompanha as reservas e os receios da eco-

crítica 266  quanto à sobre-exploração dos solos em resposta a uma excessiva 

industrialização. De acordo com The Routledge Dictionary of Literary Terms:  

 
ecocriticism emerged at a time (the latter half of the twentieth century) when, after 
centuries of systematic exploitation, many of those non-renewable resources were 
nearing the point of exhaustion. As such, it may be regarded as the literary critical wing 
of a general ‘green’ consciousness that has emerged in the developed world since the 
Second World War (…). Ecocritics respond by indicting the inadequacies of present 
practices in the face of environmental crisis, by pointing out the culpability of 
traditional critical systems, and by maintaining the absolute priority of ecological 
issues to all human concerns267. 

                                                         
265 Murphy, Patrick “Environmentalism”, in Bould, Mark et al. (eds) (2009): The Routledge Companion to Science Fiction. 
London; New York: Routledge, p.376. 
266 “Ecocriticism developed in response to the growth of environmental awareness, but only became established as academic 
discipline in the 1980s. Ecocriticism is a form of literary criticism focused on the contribution to environmentalism of literary 
texts, and it involves literary-aesthetic as well as philosophic examination of the relationships between humanity and the 
environment. The term ‘ecocriticism’ was coined by William rueckert in his 1978 article ‘Literature and ecology: an experiment 
in ecocriticism,’ since collected in The Ecocriticism Reader (1996, 105–123)”. Vide: Pak, Chris (2016): Terraforming: 
Ecopolitics Transformations and Environmentalism in Science Fiction. Liverpool: Liverpool University Press, p. 6. 
267 Vide: Childs, Peter and Roger Fowler (eds) (2006): The Routledge Dictionary of Literary Terms. London; New York: 
Routledge, pp. 64-65. 
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Interstellar (2014), do realizador e guionista britânico Christopher Nolan é 

uma reflexão paradigmática sobre os perigos que a nossa espécie enfrenta quando a 

postura de excessos e de desperdícios atinge um limite de não retorno e o Homem 

deixa de encontrar a harmonia junto do seu entorno natural. A escassez de recursos 

naturais pode conduzir à fome e à luta pelo controlo desses últimos recursos tal como 

ocorre em Soylent Green ou em Stand on Zanzibar, mas ao contrário daqueles, a 

solução para o problema reside em transportar a humanidade para outras paragens 

interestelares. Algo semelhante perspetivara, no final da década de 60, Philip K. Dick. 

Em Do Androids Dream of Electric Sheep?, Dick explora um planeta Terra 

gravemente danificado pela “Guerra Mundial”, um conflito nuclear global que tinha 

colocado em perigo e/ou exterminado quase todas as formas de vida e os seres 

humanos são obrigados a embarcar para Marte, em direção a um novo começo.  

A representação de um futuro apocalíptico também surge comummente ligada 

a uma devastadora guerra que desfigura a face do nosso planeta e os ecossistemas 

indígenas, não mencionando o facto dos governos e das instituições sociais humanas 

serem extintas. O caos é sinónimo de anarquia e do medo. A poluição, causa direta da 

guerra, é um fator de risco associado à condenação da humanidade pelo manuseio 

negligente do grande ecossistema terrestre. O detetive Rick Deckard (um dos que não 

foi “resgatado” para a nova paragem espacial), tem como missão eliminar androides 

perigosos, atividade de alto risco e considerada prioritária. Deckard traça na primeira 

pessoa a nova ambiência terrestre, o mesmo é referir o horizonte de expetativas – 

diminutas –. Há anos o sol deixara de brilhar, todavia muita gente recusara abandonar 

o planeta enfermo, mesmo correndo o risco de ser “classificado como biologicamente

inaceitável, uma ameaça para a primitiva hereditariedade da raça” (Dick 1985: 19).

Deckard explica como o “omnipresente pó” radioativo, tal qual ele o apelida,

semelhante a uma praga medieval contaminara quase toda a superfície do planeta,

tendo, primeiramente, matado as corujas e seguidamente outras aves (Dick 1985: 18).

A praga depressa alastrou e aniquilou silenciosamente outras espécies, inclusive o ser

humano, sendo obrigado a “emigrar” para Marte. O detetive amargamente realça a

alienação da vida na Terra quando toda a vida parece ter sido substituída por réplicas

artificiais. Deckard, tal como outros, deseja ardentemente possuir um animal genuíno

como outrora (quando tivera um carneiro que morrera de tétano). Ter um animal real

e não artificial representa um sinal de status social, uma vez que são raros e
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extremamente dispendiosos. Os animais ainda existentes simbolizam o elo a um 

passado longínquo, primevo e belo anterior à destruição. A possessão de um animal 

constitui um modo de cada um se ligar a esse tempo e espaço primordiais que 

preenchem a imaginação da humanidade.  

Num mundo tão adverso e decadente, a obra de Dick reflete o colapso do ser 

humano em conflito consigo mesmo e com o receio de ser substituído pelas réplicas 

cibernéticas emergentes. Ao tomar como ponto de partida as relações humanas 

degradadas, o escritor norte-americano sente necessidade de tentar explicar o mundo 

em redor de si (Mann 2001: 17). Dick, na mesma linha de Harrison ou Brunner, 

critica a ausência de valores humanos que orientam a civilização contemporânea.  

Se a hecatombe civilizacional ecoa em Do Androids Dream of Electric 

Sheep?, esta é corporalizada no enredo de Planet of the Apes – O Homem que Veio 

do Futuro (1968), de Franklin James Schaffner (1920–1989). Uma tripulação 

americana liderada pelo Comandante Taylor (Charlton Heston) aterra no que 

supostamente é um planeta a mais de 2000 anos-luz do nosso planeta. Neste estranho 

planeta, decorre uma inversão da “normalidade”: símios inteligentes e organizados 

numa sociedade ditatorial e militarista caçam e perseguem seres humanos. Taylor é 

ferido e apanhado, enquanto os seus companheiros são mortos. Após muitas 

peripécias, Taylor escapa do seu cativeiro e encontra os resquícios de uma civilização 

humana ancestral. Num volte-face notável, acompanhamos as indagações de Taylor. 

Na tentativa de obter respostas, vê-se imerso no território proibido. Longe do alcance 

dos símios, numa praia deserta, descobre uma terrível verdade. Taylor contempla o 

que tinha restado da civilização humana após uma guerra devastadora a ter consumido 

e, consequentemente, a desagregação ambiental que lhe sucedeu. Desesperado, face a 

face com a Estátua da Liberdade em ruínas, compreende que este mundo é 

precisamente o seu.  

* 

A decomposição do ambiente cria uma terra esquálida e inóspita. A sociedade 

luta pela sobrevivência entre o caos e a ordem. Surgem zonas contaminadas e 

interditas ao Homem como observámos em Blade Runner 2049, em que os efeitos 

perversos da radiação nuclear e da poluição industrial se fazem sentir e estabelecem 

as raízes de um vazio interior quanto à inevitabilidade do destino humano. Se o 

discurso da FC revela as suas reservas face a ameaça da poluição industrial e nuclear 

poder destruir os habitats da terra e originar um mundo sobrepovoado, de decadência 
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urbana e humana, porém outro desfecho, igualmente pouco prometedor, embora raras 

vezes alvo da especulação da FC, a infertilidade humana (Hermann 2015: 130) 

merece a nossa atenção. Este é o cenário produzido em Le Dernier Homme, de 

Grainville e The Last Man, de Mary Shelley e replicado por Brian Aldiss, em 

Greybeard (1964), ou por Phyllis Dorothy James (P. D. James), (1920–2014), em The 

Children of Men – Os Filhos do Homem (1992). Como é que a descrição da terra 

estéril e moribunda é formulada nas narrativas da FC? O que poderá ocorrer se a 

humanidade não for capaz de se renovar? O fim coloca-se não somente a nível da 

procriação humana, mas sim como extensão da infertilidade do planeta Terra, sem 

recursos para sustentar o Homem e os seus excessos. 

Em Greybeard, Aldiss medita profundamente sobre a efemeridade da vida, 

revelando uma inusitada atração pela iminente catástrofe. Aldiss narra um planeta 

erradicado de nova vida, após acidentalmente um teste nuclear em órbita ter causado a 

esterilização de toda a espécie humana, entre outros mamíferos. O título espelha a 

desilusão de uma geração mais velha, incapaz de conformar-se com a impossibilidade 

de renovação geracional e o vazio existencial que essa alteração constitui. A obra 

intimista de Aldiss reflete como a humanidade lida com o seu próprio envelhecimento 

e o seu desaparecimento gradual. Num mundo sem crianças para amar, proteger e 

instruir, a última geração de homens e mulheres vê-se forçada a analisar a sua 

passagem pelo planeta, ao mesmo tempo tentando criar novas rotinas e estabelecendo 

“velhas” metas, na ânsia de reencontrar paragens que marcaram as suas infâncias. 

Aldiss demonstra como acompanhar o processo lento do declínio da civilização pode, 

contudo, ser uma viagem de recordações felizes para um punhado de sobreviventes. 

Num tom inusitadamente sereno, servindo-se das personagens face a face com 

inexorabilidade do término da vida, confronta-nos com a questão: o que fizemos da 

nossa existência?  

Esta indagação retórica fora esvaziada por Grainville, ao condenar à morte os 

últimos dois sobreviventes Omégare e Syderie, impossibilitando-lhes o 

prolongamento da vida humana com uma nova descendência. Analogamente, Shelley 

encerra o seu The Last Man, tal qual o título o indicia, unicamente com o relato 

desesperado de Vernier, o último herdeiro humano prostrado perante a inevitabilidade 

do fim.  

A impossibilidade de prosseguir o curso da civilização e a consequente e 

dramática extinção da humanidade é o cenário mais frequente neste subgénero. 
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Contudo, com o objetivo de desmistificar esta conceção, P.D. James apresenta-nos em 

The Children of Men, uma história imbuída de contornos cristãos, na qual a esperança 

desponta como catalisador da narrativa. James problematiza o tema da fertilidade em 

moldes bem diferentes dos outros autores. Tendo como cenário a Inglaterra de 2021, 

devido a razões desconhecidas, a infertilidade humana levou à derrocada da 

civilização humana.  

O livro inicia com a entrada do diário da personagem principal, Theodore 

Faron.  

 
Friday 1 January 2021 
 
Early this morning, 1 January 2021, three minutes after midnight, the last human being 
to be born on earth was killed in a pub prawl in a suburb of Buenos Aires, aged twenty-
five years, two months and twelve days. If the first reports are to believed, Joseph 
Ricardo died as he had lived. The distinction, if one can call it that, of being the last 
human whose birth was officially recorded, unrelated as it was to any personal virtue or 
talent, had always been difficult for him to handle. And now he is dead (James 1992: 
3).  
 

Theodore, ou simplesmente Theo, é um professor de História de meia-idade, 

solitário e apático. Outrora fora casado e tivera uma menina que acidentalmente 

matara. Ao longo da narrativa, testemunhamos como os seus remorsos de culpa o 

sufocam. A sua entrada materializa o sentimento de toda uma população britânica 

deprimida e envelhecida. Desde 1995, não nasce nenhum ser humano em todo o 

mundo. A raça humana está condenada à extinção. Em pleno século XXI, a 

impossibilidade de renovação geracional, desencadeia guerras e motins em várias 

regiões do globo, rapidamente alastrando-se a todo o mundo. Na Inglaterra, não se 

registam severos desacatos, uma vez que o ditador Xan Lypiatt governa de forma 

ditatorial o país há décadas, regulando cerimónias de suicídios forçados de idosos, 

mantendo colónias penais de deportação para criminosos considerados perigosos e 

obrigando todos os indivíduos saudáveis a exames de fertilidade regulares. O 

resultado é evidente, um clima de miséria e medo instala-se. Lypiatt é oposto do seu 

primo Theo. Dado o seu grau de parentesco é instigado por um grupo de dissidentes, 

autodenominados de Fishes, a incentivar o seu primo a garantir mais liberdade e 

direitos para o povo. No entanto, os seus esforços resultam infrutíferos e vê-se, contra 

a sua vontade, forçado a juntar-se aos rebeldes Fishes. 

A primeira metade do romance, mais sisuda e pessimista, resulta ser uma 

alegoria de um planeta vazio e alienado, onde a salvação do Homem parece não 
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existir. Quanto à segunda parte do mesmo revela-se o inverso. Logo de início, um 

incidente catalítico faz desabrochar a esperança da humanidade. Julian, uma das 

resistentes dos Fishes, fica grávida de um outro dissidente, para espanto de Theo e dos 

demais. Num cenário de desespero e infortúnio, este acontecimento considerado 

miraculoso une Julian, Theo e o bebé, um menino que nasce numa cabana 

abandonada. Com a proteção de Theo, Julian e o bebé são postos a salvo e, numa 

celebração improvisada, o recém-nascido é batizado segundo os preceitos cristãos. O 

paralelismo com o nascimento de Jesus é evidente, a criança milagre que vem trazer a 

luz ao mundo e vem renovar a esperança da humanidade. É precisamente nesse 

prisma de raízes escatológicas que assenta a narrativa de James, a busca do amor 

redentor capaz de derrubar montanhas. Por exemplo, o amor despretensioso de Theo 

dirigido a uma criança que não é sua, mitigam a culpa da morte da sua filha. Este 

espaço moralista recorrente na obra é interpelado por Hermann quando afirma: “the 

novel suggests that human sterility is not the result of natural external influences but 

rather a divine punishment for the immoral Western lifestyle” (Hermann 2015: 130). 

Lembremos que a Inglaterra de 1992, aquando da escrita deste livro, à semelhança do 

que sucede em outros países desenvolvidos, manifestava sinais de abrandamento 

demográfico, especulando-se sobre as origens de tal incidência baixa, sendo as teses 

mais populares a poluição e as tendências consumistas dos países mais ricos.  

O título vem reforçar o vínculo com o divino, retirado do Salmo 90: “Senhor, 

tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes, 

ou que tivesses formado a Terra e o mundo, sim, de eternidade tu és Deus. Tu reduzes 

o homem ao pó, e dizes: Voltai, filhos dos homens!” O título desdobra o percurso 

espiritual que orienta as personagens, nomeadamente Theo e Julian, José e Maria, 

decalcando do Novo Testamento todas as suas ações e conflitos. Toda esta 

cosmovisão cristã primitiva, da qual P. D. James comungava, sendo uma católica 

devota, confere à obra um sinal de alerta à reconversão da civilização aos princípios 

de vida humanistas e a uma maior frugalidade.  

No mesmo sentido, encontramos The Road (2006), de Cormac McCarthy 

(1933–) e a homónima transposição fílmica – The Road – A Estrada (2009), dirigida 

por John Hillcoat (1961–). Acompanhamos a jornada de um homem (Viggo 

Mortensen) e do seu filho menor (Kodi Smit-McPhee) pela América desolada por um 

evento cataclísmico desconhecido, apesar do filme sugerir um desastre nuclear que 

reduziu a pó e cinzas todos os vestígios da natureza: “um grande clarão, seguido de 
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vários estrondos (...). Os relógios pararam à 1:17.” O relato pertence ao pai. É este pai 

(cuja identidade, à semelhança do seu filho permanecem no anonimato), que em voice 

over, nos guia ao longo da narrativa. Num panorama em tons cinza, a neblina tóxica 

encobre o sol e asfixia tudo à sua volta. Aqueles que conseguiram escapar adotam 

diferentes estratégias de sobrevivência, mas o desespero e a míngua de alimentos 

incitam a proliferação de grupos de sanguinários bandidos que pilham tudo à sua 

volta, violam e matam seres humanos com intuito de os poderem comer. Por isso, 

quase não existem mulheres e crianças neste mundo. Elas são as criaturas mais 

desprotegidadas à face do planeta. 

Sete anos passaram desde aquele trágico acontecimento. A criança nasceu 

após o evento. Órfão de mãe, que desistiu de lutar por um futuro desprovido de 

esperança, o rapaz, uma das últimas crianças vivas, está dependente do pai, 

encarregado de o proteger a todo custo e manter acesa a ânsia de dias melhores e de 

poderem um dia reedificar a civilização. A segurança e o sustento são as 

preocupações primordiais. Para tal, é forçado a tomar medidas extremas e, por vezes, 

a esquecer-se do seu próprio código de conduta moral. Daí se explicar a hostilidade, a 

desconfiança e o distanciamento face a todos os demais, pois é difícil perceber quem 

será bom ou mau neste meio infernal. O pai constantemente sente necessidade de 

lembrar-lhe que “eles são os bons”, mesmo quando o filho o questiona, após algum 

ato menos civilizado, reforça a ideia da sua honestidade: “seremos sempre os bons.” 

No entanto, notamos o conflito interno do progenitor, pois ele receia vir a tornar-se 

naquilo que mais asco lhe dá, vir a necessitar de comer carne humana e assim violar 

os seus princípios. Num mundo execrável que consome e corroi cada um, o pai no 

intuito de levar a bom termo a sua peregrinação, de ensinar o seu filho os valores da 

vida humana e a saber defender-se vai perdendo a noção da sua semântica moral e de 

questionar a sua exequibilidade. Chris Barsanti alude ao facto deste compromisso de 

integradidade espiritual do progenitor ao referir: “(...) the story is less about just plain 

survival than it is about surviving with your soul intact” (Barsanti 2015: 308). 

A suspeita de que todos os demais são maus e que os estão a perseguir, leva-o 

a entrar num estado de paranoia contínua. Quando se cruzam com um velho 

vagabundo, quase cego, chamado Ely (Robert Duval), o rapaz ingénuo e caridoso 

intercede junto do pai para o ajudarem. O pai, no início, recusa, apesar do velho não 

constituir uma ameaça, contudo partilhar comida com um estranho significa não 

sobejar para eles. O velho surpreende-se em voltar a ver uma criança e compara-o a 
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um anjo condenado num mundo demoníaco. Um mundo que não está preparado para 

acolher e amar crianças. Mas o pai refuta esta meditação. “Ele é um anjo. Para mim é 

Deus.” Para o pai, o menino é especial e tem uma missão divina a cumprir. 

Precisamente neste momento, compreendemos que ele reconhece a divindade do seu 

filho, a esperança derradeira da humanidade moribunda, reforçada pela noção de o 

rapaz transportar “o fogo” no seu coração, metáfora da luz e da vida. Em contraponto 

ao anonimato desta criança, a escolha do nome de “Ely”, ou “Eli”, em português, não 

é fortuita, é uma referência ao “Livro de Samuel”, da Bíblia, no qual nos relata o 

comportamento violento e perverso dos filhos do sacerdote Eli perante os sacríficios 

que eram oferecidos a Deus pelos crentes judeus. Como catigo, Deus amaldiçoou a 

casa daquele sacerdote. Os filhos morreram e Eli morreu na angústia, quase cego e 

sem força. 

Neste sentido, Ely representa a humanidade lasciva e pecadora, habitando um 

planeta em agonia incessante. Enquanto pai e filho representam os últimos resquícios 

da bondade humana. Barsanti esclarece este ponto. “A father and son trudge through 

the wasteland remaining after some form of natural disaster – one or just an 

accumulation of climate-changing sins – has ground civilization to dust” (Barsanti 

2015: 308). 

Assinalamos como o jovem transmite paz e ânimo às pessoas com quem se 

atravessa, revelando-se menos austero e apreensivo do que o pai. Simbolicamente, a 

estrada reproduz uma viagem física e interior que culmina no momento em que o pai 

falece, obrigando-o a tomar decisões, pela primeira vez, demonstrando que a sua 

jornada de aprendizagem foi bem sucedida. Estamos perante um bildungsroman 

cinematográfico. A sua generosidade e humildade são premiadas ao encontrar uma 

família que o acolhe e com ela decide partir rumo à esperança da reconstrução da 

civilização. 

* 

As suposições apresentadas ao longo das obras aqui analisadas dão conta da 

preocupação com a sobrepovoação e a consequente poluição ambiental, 

transparecendo uma crescente sensibilidade para com estas questões, tanto no âmbito 

da FC, como na sociedade civil. O cenário apocalíptico ecológico coloca-nos o 

pressuposto da Terra sem o Homem. Vislumbramos como a natureza, ao procurar 

sarar as feridas do desastre, tenta restabelecer o seu domínio, já sem o Homem para a 

perturbar. No decurso da década de 70, o cientista britânico James Lovelock (1919–) 
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formulou a Hipótese Gaia, também denominada como hipótese biogeoquímica, em 

homenagem à deusa grega que representava a Terra. A teoria postula que o nosso 

planeta se assemelha a um organismo vivo e inteligente, dado que a biosfera e os 

componentes físicos da Terra estão intimamente incorporados e conectados entre si, 

possibilitando a preservação das condições climáticas e biogeoquímicas num estado 

de perfeito equilíbrio. De acordo com esta matriz, o nosso planeta possui a capacidade 

hemostática, ou seja, é capaz de gerar, manter e alterar as condições ambientais 

adequadas para suportar a vida.  

Segundo as crenças mais ancestrais, a Terra era adorada como uma deusa 

materna, uma figura protetora e fecunda de toda a vida no planeta: como prova dessa 

conceção encontramos as pequenas estatuetas de Vénus de Willendorf ou de Laussel, 

na Europa ocidental. De acordo com muitos mitos da criação, a mulher foi dotada do 

poder de gerar uma grande descendência, veja-se o caso do mito de Eva. Na Grécia 

clássica, Gaia era frequentemente identificada com Démeter, a deusa da agricultura e 

do ensino das sementeiras. A associação entre a imagem icónica da mãe e da natureza 

esteve deste tempos imemoriais presente em diferentes culturas e repetidamente esta 

união foi cunhada de mãe-natureza para representar os ciclos de cultivo e de colheitas, 

assim como as essências de rios, montanhas, árvores e de todos os animais que 

habitam à face da terra. 

Este vínculo entre o Homem e a Terra-Mãe é ainda hoje visível em religiões 

como o Hinduísmo ou o Budismo. No caso da primeira, cada deus é portador de um 

animal distinto de modo a simbolizar a sua união fraterna com a natureza. De acordo 

com a filosofia hindú, a vida na Terra é um processo evolutivo simbolizado por 

sucessivas encarnações animais até à derradeira encarnação humana. Esta conceção 

tem como premissa a veneração por cada ser vivo, mesmo os mais insignificantes, dos 

quais cada um de nós teria evoluído, pois todos eles contribuem para o equilíbrio 

ambiental. Por conseguinte, se algum elo da cadeia for quebrado, toda a harmonia 

ecológica será abalada.  

 No referente, ao Budismo, os ensinamentos e tradições que lhe estão 

subjacentes precisam a forte ligação de cada ser vivo pelo seu entorno e o respeito que 

cada ser vivo merece. O cosmo é um manancial de vida que tem de ser preservado e 

cabe a cada um de nós ajudar. Os budistas acreditam que não devemos de modo 

algum consumir carne, o mesmo é dizer que os recursos ambientais devem ser 

protegidos. O conceito de interdependência entre o Homem e o seu entorno reforça a 
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ideia de santidade da natureza. A comunhão íntima com a natureza torna-se um meio 

de elevação espiritual de cada ser humano. Na mesma linha, encontramos os cultos 

amerídeos da Ameríca da Norte. O Chefe Seattle (1786–1866), líder das tribos 

Duwamish e Suquamish, que viviam no atual Estado de Washington, nos E.U.A. 

resumiu numa carta ao Presidente da nação, Franklin Peirce, a conceção divina da 

vida no planeta. 

Somos parte da Terra e do mesmo modo ela é parte de nós próprios. As flores 
perfumadas são nossas irmãs, o veado, o cavalo, a grande águia são nossos irmãos; as 
rochas escarpadas, os húmidos prados, o calor do corpo do cavalo e do homem, todos 
fazemos parte da mesma família268. 

“Somos todos pó das estrelas” como referiu um dia o astrónomo Carl Sagan 

(1934–1996), ou seja, todos estamos ligados pelo mesmo tecido estelar. Mas o que 

ocorreria se esta simbiose terminasse? O que sucederia se a natureza se revoltasse 

contra o Homem? Poderia correr o risco de ser “expulso” da Terra? Este é o ponto de 

partida do filme já aludido Interstellar e de The Happening – O Acontecimento 

(2008), do realizador e guionista de origem indiana M. Night Shyamalan (1970–). No 

primeiro caso, Nolan transporta-nos para meados do século XXI. Pragas diversas e 

fortes tempestades de areia destroem plantações inteiras, além de colapsarem os 

pilares tecnológicos da sociedade e ameaçam conduzir a humanidade para uma nova 

“idade das trevas”. A miséria e a fome assolam muitas regiões e obrigam o ser 

humano a repensar o paradigma de desperdício e excessos do século XX, que é 

referido como causa da decadência ecológica atual. O Professor John Brad (Michael 

Caine), um dos cientistas responsáveis por um programa secreto da NASA, coloca a 

ênfase na arrogância do Homem, nestes termos: “fomos movidos pela fé inabalável de 

que a Terra é a nossa casa.” Todavia, como fica implícito ao longo do filme, a Terra 

deixou de ser o lar da humanidade, estando em processo de extenuação, parecendo 

desejar banir o Homem do seu domínio. O ocaso da humanidade é evidente: expirar 

ao ritmo fúnebre do planeta ou partir para outro destino, tal como sucede em Blade 

Runner ou em After Earth – Depois da Terra (2013), de Shyamalan. A narrativa do 

Homem abandonar o seu lar e reclamar outro, manifesta singularmente a guerra 

perdida do ambiente, pois traímos a nossa casa e família. Os pressupostos 

evidenciados pela Hipótese Gaia face a uma catástrofe ecológica vão ao encontro da 

noção malthusiana de o crescimento populacional poder exceder a capacidade do 

268 Vários (2008): A Alma do Índio: Discursos dos Chefes Índios. Lisboa: Padrões Culturais Editora, p. 14. 
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planeta produzir alimentos levando ao colapso da humanidade. Clute e Nicholls 

argumentam que... “for many people “ecology” has come to symbolize a lost sense of 

harmony with the world at large, and various commune movements have tried to 

make ecological awareness an antidote to alienation”269. 

Em The Happening, Shyamalan concebe engenhosamente um enredo, ao estilo 

de Alfred Hitchock (1899–1980), que acomoda a conceção proposta por Lovelock. O 

súbito desaparecimento de colónias de abelhas em todo o mundo ocorre em 

simultâneo quando uma misteriosa perturbação atmosférica varre vastas zonas dos 

EUA e espalha uma toxina letal, gerando um blackout nas telecomunicações por onde 

passa. Centenas de pessoas começam a registar comportamentos inusitados, muitas 

delas acabam por se suicidar ou morrer em circunstâncias estranhas. Este 

acontecimento rapidamente coloca o país em estado de sítio. O inimigo invisível e 

mortal gera o pânico nas comunidades atingidas e promete alastrar-se velozmente por 

outras regiões. Elliot Moore (Mark Walhberg), um professor de Ciências, observa que 

o ataque é restringido aos seres humanos, não a outros seres vivos do reino animal ou 

vegetal. Moore verifica que as plantas são as causadoras deste evento, desencadeado 

pelo vento que sopra entre elas. O professor não tarda a veicular a hipótese de que o 

misterioso surto seja um mecanismo de ataque da natureza face à ameaça que o ser 

humano constitui. Os seres vivos da cadeia alimentar unem-se para proteger o 

ecossistema global do perigoso invasor que esvazia o útero da Terra-Mãe. Toda a 

natureza reúne-se em conluio para deter e punir as pretensões arrogantes e despóticas 

do Homem.  

 

* 

Uma das visões mais funestas apresentadas pela FC, nas últimas décadas, foi 

sem dúvida o filme The Day After Tomorrow – O Dia Depois de Amanhã (2004), da 

autoria de Roland Emmerich (1955–). Este extravagante filme insere-se na esteira do 

Cinema-Catástrofe, no qual nos deparamos com outros flamejantes filmes-desastre 

como Earthquake (1974), dirigido por Mark Robson (1913–1978); Dante’s Peak 

(1997), com a direção de Roger Donaldson (1945–); 2012 (2009), igualmente de 

Emmerich, ou Geostorm (2017), realizado por Dean Devlin (1962–). O cinema parece 

deliciar-se na representação da destruição em massa que este subgénero lhe aporta, 
                                                         
269 Retirado de The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Pollution” [versão revista de Clute & 
Nicholls 1993]. Consultado a 12 de fevereiro de 2018.  

http://www.sf-encyclopedia.com/
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retribuindo-lhe com um exercício lúdico e recorrentemente sem grandes pretensões 

estilísticas ou narrativas. Elana Gomel refere que este subgénero enquadra-se na 

fórmula da cultura pop, na obsessão pelo desatre e pelo fim do mundo (Gomel 2010: 

118-19). 

Tal como a entrada “Disaster” na Encyclopedia of Science Fiction, nos explica 

este Cinema-Catástrofe enquadra-se na tradição literária remontando a sua origem às 

histórias bíblicas como o dilúvio da Arca de Noé ou da Épica de Gilgamaesh que 

narram como intensas alterações bio-esféricas têm repercussão na vida da 

humanidade 270 . Refira-se que segundo Samuel Weber e Peter Zsendy, o cinema 

mantém uma relação preferencial com o apocalipse, dada a forma como a noção do 

tempo é tratada e a natureza cinemática da estrutura narrativa propiciam o êxtase da 

revelação da devastação global (Szendy 2015: X). 

Apesar de The Day After Tomorrow não ter tido uma receção satisfatória, com 

o decorrer dos anos, provas fornecidas pela ciência demonstram claramente a

correlação direta entre as alterações climáticas e a possibilidade de um eco-desastre

de dimensões apocalípticas. O risco de os alicerces que sustentam o nosso mundo

contemporâneo poderem colapsar devido a uma nova era glacial é explorado por

Emmerich. Com certeza a mudança de clima abrupta faz parte da ficção, contudo o

título recorda-nos que esse dia poderá chegar num futuro próximo. Tal como é

observável no filme, as duras condições de vida na Terra, com temperaturas abaixo de

zero e tempestades glaciais, que duram horas, tornam a sobrevivência uma questão de

resistência e resiliência face às adversidades. Todas os recursos tecnológicos ou

desapareceram ou se tornaram praticamente obsoletos neste novo ambiente,

impossibilitando o seu uso. A vida nesta nova Terra assemelha-se à exploração

espacial de outro planeta, pois implica, da parte dos protagonistas, adaptarem-se,

aprenderem novas tarefas e estarem abertos a um sem fim de novidades.

Os cientistas avisam que o aquecimento global e as suas implicações serão 

devastadoras, podendo ser irrevogáveis se não se alterar o estilo de vida moderna. O 

uso de combustíveis fósseis tem contribuído de forma decisiva para o aumento do 

buraco da camada de ozono e consequentemente do aquecimento global como fica 

patente pela fusão das calotas de gelo e da liquefação dos glaciares dos polos.  

270 Retirado de The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Disaster” [versão revista de Clute & 
Nicholls 1993]. Consultado a 13 de fevereiro de 2018.  

http://www.sf-encyclopedia.com/
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O Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, assinado por 195 países, em 

dezembro de 2015, assemelha ser um compromisso sério para pôr travão à emissão de 

dióxido de carbono ao estabelecer a subida de 1,5º C acima da temperatura da era pré-

industrial como limite de “aquecimento seguro”. Em 2017, todos os países, com a 

exceção dos EUA, ratificaram o acordo. O presidente Donald Trump (1946–) alegou 

ser um mau acordo para a economia do seu do país e publicamente negou 

efusivamente a implicação da emissão de gases de estufa no degelo das calotas 

polares e no aquecimento do planeta .  

O Acordo de Paris apela para uma mudança do paradigma: mudarmos o nosso 

estilo de vida, recorrendo a modelos agrícolas mais viáveis, de florestação mais 

sustentáveis e reduzirmos a nossa dependência energética dos combustíveis fósseis. 

Se formos mais pragmáticos e mais moderados no consumo do que a Terra nos 

oferece, porventura, possamos inverter a situação de perigo em que vivemos. A 

assinatura do tratado foi celebrado como um marco de uma nova era. Veremos se 

ainda vamos a tempo de salvar o nosso lar. 

 

* 

 

4.6 – O cavaleiro da Morte liberta todas as pragas 

“E quando Ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: «Vem!» 
Na visão apareceu um cavalo esverdeado. O cavaleiro chamava-se «Morte»; e o 

«Abismo» seguia atrás dele. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra, para 
matar pela espada, pela fome, pela morte e pelas feras da terra.”271 

 

Usualmente reconhece-se que este quarto cavaleiro traz a destruição mediante 

a libertação de doenças. Note-se que este quarto cavaleiro é o mais terrível de todos. 

Não bastasse o facto de ser apelidado de “Morte”, é acompanhado  pelo “Abismo” 

como a promessa de transportar a fome e a doença. 

Os cientistas dizem-nos que o aumento do grau de devastação está diretamente 

relacionado com o rápido crescimento populacional mundial e com as degradantes 

                                                         
271  Alves, Herculano (Coordenador Geral) (2001), “Apocalipse 6, 7-8”, in Bíblia Sagrada: Para o Terceiro Milénio da 
Encarnação. Lisboa/Fátima: Difusa Bíblica Franciscanos Capuchinhos, pp. 2034-2035. 
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condições de vida criadas pela pobreza e a poluição. Este clima de miséria é o meio 

ideal para o alastramento de doenças e epidemias. 

Bactérias, vírus e outros microrganismos infeciosos já causaram tantas vítimas 

ao longo da história da humanidade quanto as causadas pelas terríveis guerras e 

desastres naturais. Desde o dealbar da humanidade, a doença conviveu de perto com a 

evolução das sociedades. No período compreendido entre 1333 e 1351 uma praga de 

ratos causou o pânico na Europa e na Ásia ao provocar a Peste Bubónica, mais 

comummente apelidada de Peste Negra. Mais de 50 milhões de pessoas foram 

dizimadas pela infeção causada pela bactéria Yersinia Pestis. Só no continente 

europeu, 1/3 da sua população sucumbiu. Dado o seu poder de destruição e a sua 

extensão geográfica, a doença foi considerada uma pandemia. Vielas cobertas de lama 

e esterco, sujidade, lixo, animais mortos em putrefação eram estas as condições de 

vida infra-humanas na Europa Medieval. A falta de higiene e saneamento era propícia 

à origem de ratos e pulgas, os grandes transmissores da doença. Séculos antes, em 

meados do século VI, a mesma bactéria e o mesmo modus operandi tinha ceifado a 

vida de mais de 30 milhões de pessoas na baía do Mediterrâneo, particularmente no 

Império Bizantino, registando uma grande devastação na capital, Constantinopla, 

atual Istambul, durante o reinado de Justiniano I (527–565). Uma terceira grande 

investida da doença surgiu em 1855, na região de Yunnan, na China e rapidamente se 

alastrou à China, Hong Kong e Índia, numa primeira fase, e posteriormente ao resto 

do mundo, difundido pelos mais recentes meios de transporte, tendo causado a morte 

a mais de 15 milhões de pessoas. Somente, em 1959, a pandemia foi considerada 

extinta pela Organização Mundial de Saúde. Posteriormente, nas décadas 

subsequentes, alguns surtos da doença foram noticiados na China, Índia, Zimbabué ou 

Moçambique. 

O impacto da mortífera Peste Negra foi decisivo no curso da história da 

humanidade, ao legar efeitos notórios a longo prazo a nível social e económico. De 

acordo com alguns relatos do século XIV, muitos habitantes das comunidades 

afetadas, fugiam apavorados, abandonando os seus pertences e a família à sua sorte. 

Todavia, a doença não ficava para trás e acompanhava-as para onde quer que fossem. 

Milhares de órfãos ficaram sós, tal qual os enfermos, largados como moribundos, 

enquanto milhares de cadáveres ficavam a apodrecer, à espera de serem queimados, 

para evitar a propagação, alvo de animais famintos e de situações de saúde pública 

calamitosas. Conta-se que algumas localidades foram literalmente obliteradas dos 
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anais da história, esvaziadas pelos seus anteriores residentes. O fim do mundo era 

uma verdade palpável e tristemente inegável e não era necessário que a Igreja o 

anunciasse. A Europa medieval olhava para esta epidemia terrível como um castigo 

da ira divina.  

Peste Negra, Malária, Varíola, Tuberculose ou Gripe Espanhola são algumas 

das doenças infeciosas que mais arrepios nos causam e nos remetem para momentos 

trágicos da história em que a humanidade foi derrotada em toda a linha por estas 

epidemias. A Peste é uma doença tão fatal, apenas comparável à Malária que 

aniquilou várias dezenas de milhões de pessoas nas últimas décadas, à Varíola 

responsável pela morte de 300 a 500 milhões de homens e mulheres no século XX, à 

Tuberculose causadora de centenas de milhares de mortes ao longo do século XX, ou 

à Gripe Espanhola, após a I Grande Guerra, e que teve como resultado mais de 20 

milhões de perdas humanas a lamentar. Todas estas grandes pandemias transmitidas 

por vírus e bactérias, às quais podemos juntar a Sida, a Cólera ou o Ébola, sendo 

bastante letais e estando praticamente controladas ou debeladas hoje, devido às 

mudanças climáticas, à guerra e a situações de pobreza extrema, voltam a ameaçar o 

nosso futuro. 

Em agosto de 2016, uma notícia alertou a comunidade científica: 

 
Os efeitos do descongelamento do permafrost [tipo de solo que se encontra na região 
do Ártico] para os modos de vida e os ecossistemas não são um mistério para os 
cientistas. Os casos recentes de antraz no extremo norte da Rússia revelam o perigo do 
degelo da camada de solo permanentemente congelada que contém vírus nocivos, 
alguns há milénios272.  
 

O pavor surgiu depois de uma criança morrer e outras 23 pessoas, em Yamal, 

no norte da Rússia, terem sido contaminadas por Antraz, uma bactéria que estava 

desaparecida há 75 anos. Os cientistas russos consideram que o descongelamento de 

um cadáver de uma rena morta por antraz há décadas terá “despertado” a infeção. 

Refira-se que o antraz é uma doença infeciosa aguda de origem bacteriana, 

transmitida pela bactéria Bacillusanthracis, que subsiste no solo e que pode ser 

facilmente ingerida por animais e contaminar os seres humanos. Caso não seja 

tratada, numa fase inicial, com o recurso a antibióticos, a doença pode ser mortal. 

Entretanto, na região, durante o mesmo período, morreram mais de 2000 

renas, que não estavam vacinadas, pois acreditava-se que o Antraz tinha sido 
                                                         
272 Retirado de: http://24.sapo.pt/atualidade/artigos/os-virus-e-as-bacterias-que-esperam-a-hora-do-degelo. Consultado a 14 de 
fevereiro de 2018. 

http://24.sapo.pt/atualidade/artigos/os-virus-e-as-bacterias-que-esperam-a-hora-do-degelo
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completamente erradicado. O pânico instalou-se, tendo sido vacinadas à pressa mais 

de 1500 pessoas e outras 700, com risco de transmissão da bactéria, receberam 

tratamento com antibióticos. 

Muito atento aos contornos deste episódio, o diretor adjunto do Instituto de 

Pesquisa Central de Epidemiologia da Rússia, Viktor Maléyev, confirmou a gravidade 

da situação, afirmando que na mesma região do Ártico encontram-se fragmentos de 

Varíola, entre outros “vírus gigantes” em cadáveres de outros animais, inclusive de 

mamutes ali sepultados. Maléyev advertiu: “acredito que as mudanças climáticas vão 

trazer muitas surpresas. Não quero assustar ninguém, mas devemos estar 

preparados”273.  

A verdade é que a ciência, apoiada na tecnologia, nos concedeu a radiografia, 

a tomografia, a radioterapia ou a quimioterapia e nos forneceu a anestesia, os 

antibióticos, como a penicilina, durante o século XIX, as vacinas contra doenças 

infeciosas como a Difteria, o Tétano, a Tuberculose, a Febre Amarela, a Poliomielite, 

o Sarampo, a Papeira e a Rubéola, no século XX, entre várias vacinas para combater

diferentes estirpes da Gripe, tendo estancado a mortalidade ao longo dos séculos e

proporcionado uma melhor qualidade de vida às populações. No entanto, e apesar de

todos os esforços realizados, subsistem várias ameaças que julgávamos suprimidas e

que deixam a comunidade científica apreensiva. O perigo de uma epidemia do

passado voltar a manifestar-se é real e não pode ser ignorado, sabendo nós da

capacidade que muitos vírus e bactérias têm em se modificar e adaptar ao meio

ambiente e/ou ao hospedeiro. Recordemos que há centenas de estirpes diferentes do

vírus da gripe, algumas das mutações antigénicas são muito perigosas e contra as

quais ainda não temos nenhuma proteção 100% fidedigna. Por exemplo, a Gripe

Espanhola matou milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente numa Europa

em ruínas e com grandes défices higiénico-sanitários, que estava a tentar reerguer-se

de uma guerra dramática. Já nos primórdios deste século, a Síndrome Respiratória

Aguda, a Gripe Aviária ou a Gripe-A tiveram o condão de alarmar a comunidade

internacional, não pelo lastro de destruição evidenciado, mas pelo vertiginoso poder

de expansão graças às banais viagens aéreas que, num ápice, cruzam continentes e

aproximam não somente pessoas, mas qualquer doença infeciosa. É verdade que

regularmente entra no espectro das discussões públicas, a ameaça de uma nova

273 Idem, Ibidem. 
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pandemia, mas nunca, como num período recente, esta ameaça esteve tão perto de ser 

concretizada. Nos nossos dias estamos expostos a uma pandemia iminente, de 

contornos há muito tempo vistos, facilitada exatamente pelos modernos meios 

tecnológicos e veículos de transporte e que poderá causar uma grande hecatombe, 

apesar de nos acharmos protegidos pelas modernidades e salvaguardados pela ciência. 

As novas tecnologias eletrónicas e os sofisticados meios de transporte tendem a 

encurtar distâncias e a reduzir o nosso globo a uma rede em que estamos 

ininterruptamente conectados. Esta bipolaridade da tecnociência, como já 

observámos, serve de mote a muitas obras de FC.  

Esta ameaça invisível, mas real, é explorada por Steven Soderbergh, em 

Contagion – Contágio. O realizador evidencia a vulnerabilidade da nossa sociedade 

perante a propagação de uma doença altamente contagiosa. Um novo vírus, com 

origem em Hong Kong, cujos sintomas se assemelham a uma gripe comum, mas que 

provoca morte súbita, para o qual não parece haver tratamento satisfatório e que conta 

com uma taxa de mortalidade superior a 20%, inquieta a comunidade científica. Após 

uma semana, a equipa do Centro de Controlo de Doenças de Georgia, nos EUA, 

regista a sequência genética do enterovírus (tipo de vírus comum em crianças) e 

destaca as suas “características inéditas”, assinalando o cruzamento de genes de 

morcego com genes de porco. Segundo a Dra. Ally Hextall (Jennifer Ehle), o vírus 

está em constante mutação genética e ataca os sistemas respiratório e nervoso, 

matando todas as células por onde passa, tornando-se árdua tarefa de encontrar uma 

vacina, ou pelo menos um tratamento eficiente. Em apenas oito dias, após o primeiro 

caso diagnosticado do estranho vírus, são noticiados 89.000 casos de infetados e 

espera-se que em mais alguns dias sejam mais de 267.000 em todo o mundo. Em 

apenas quatro meses, a comunidade científica luta contra o relógio para encontrar uma 

vacina para o vírus apelidado de EMV-1 que, entretanto, já dizimara 26 milhões de 

pessoas e colocara em perigo 1/12 da população do planeta segundo a última 

estimativa das organizações competentes.  

Em apenas um par de semanas, o mundo entra numa espiral neurótica de 

desespero. Os supermercados e as farmácias são assaltados e praticamente esvaziados, 

os motins avolumam-se e os assassinatos tornam-se recorrentes. Num mundo à beira 

do abismo, os governos e as forças da lei manifestam muitas dificuldades em pôr 

termo à desordem instalada. As pessoas abastecem-se de tudo aquilo que lhes garanta 

alguma “estabilidade” durante um período indeterminado, na quimera de prolongar a 
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sua existência, independentemente dos meios empregues. Nos EUA, os militares 

impõem a lei marcial e racionam o subministro dos bens de primeira necessidade e 

asseguram um perímetro de segurança dos locais infestados pela epidemia. No calor 

da disseminação da incontrolável “praga”, o pânico pode ser ainda mais contagioso do 

que a própria doença. O risco dos rumores dilatarem os efeitos da doença é 

sublinhado pelo Dr. Ellis Cheever (Laurence Fishburne): “(...) para gerar o pânico 

basta ter contacto com um boato na televisão ou na Internet.” 

Felizmente, a ciência, neste caso, mostra prevalecer em proveito da 

humanidade, ao fornecer uma vacina criada em tempo recorde que resulta ser efetiva 

e salva a vida de milhões de pessoas. Um pouco por todo o mundo, o alívio das 

populações é evidente e as suas vidas vão-se refazendo devagar. A humanidade sente 

que é premente a necessidade de se repensar o futuro.  

No final, testemunhamos como um incidente, à primeira vista inócuo, sem 

qualquer importância – um morcego proveniente de uma floresta devastada pelos 

efeitos da humanização morde um pequeno porco numa exploração pecuária – é 

catalisador de uma cadeia de acontecimentos em crescendo. Este episódio provoca um 

ciclo apocalíptico em plena era global.  

Outra versão popular apresentada pela FC resume-se ao risco de experiências 

médicas correrem mal ou a sua instrumentalização com vista a aniquilar uma parte da 

civilização. Em 1978, Stephen King (1947–) publica The Stand, uma narrativa épica, 

acerca de um perigoso vírus da gripe biologicamente modificado (apelidado de 

Captain Trips) e desencadeado acidentalmente pelos militares americanos, que se 

revela destruidor ao dizimar quase toda a população do globo. Meramente 0,6% dos 

americanos sobrevivem ao serem imunes ao vírus e tentam reestabelecer novas 

comunidades, ao mesmo tempo aspiram a encontrar sentido num mundo dividido 

entre o bem e o mal.  

Temática essencial que emana na FC apocalíptica prende-se com a 

possibilidade de mutações genéticas, quer no meio ambiente, quer nos seres humanos, 

decorrentes do uso de armas nucleares ou biológicas, como registámos anteriormente. 

O que termina por suceder no universo diegético idealizado por Margaret Atwood na 

trilogia MaddAddam (2003, 2009, 2013) e já anteriormente retratado por George R. 

Stewart (1895–1980) em Earth Abides (1949). Em ambos os casos, um vírus 

concebido pelo Homem devasta os pilares da civilização. No referente à saga criada 

por Atwood, o apocalipse viral é libertado com a intenção expressa de reiniciar a 
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tecnologia. Os resultados da pandemia são perversos, a humanidade é praticamente 

extinta e em seu lugar “novas raças” de seres humanos geneticamente modificados 

assomam como fruto das experiências da nova elite. 

Este cenário é amplificado na novela de Richard Matheson, I Am Legend 

(1954). A obra tem como palco a cidade de Los Angeles, onde acompanhamos a vida 

de Robert Neville, o único ser humano imune a uma pandemia bacteriológica que 

transformou o resto da humanidade em hordas de criaturas sedentas de sangue. A 

escrita realista e pungente de Matheson coloca-nos face a face com a vida de 

sofrimento e isolamento de um homem comum à beira do fim. Ele representa a última 

reminiscência da civilização, por isso mesmo, depara-se-nos difícil não simpatizar 

com este homem e revermo-nos todos na sua peregrinação. 

A narração é feita na terceira pessoa por um narrador não omnisciente, apenas 

nos fornecendo uma perspetiva limitada dos acontecimentos através da focalização 

interna do protagonista. Na primeira parte da obra, os flashbacks de Neville ajudam-

nos a contextualizar e fornecem-nos pistas do processo de degeneração da 

humanidade. A infeção bacteriológica começara há cinco meses, causada pelo uso de 

armas biológicas no decurso de uma guerra global. A bactéria foi propagada 

rapidamente pela vaga de poeiras tóxicas e por uma praga de mosquitos. Durante o 

caos epidemiológico, a sua esposa, Virginia, e filha, Kathy, morreram. Neville foi 

obrigado a depositar o corpo da filha numa vala em chamas utilizada para queimar os 

cadáveres consumidos pela doença. Mas tal prática não era somente para conter a 

epidemia, como no caso da Peste Bubónica ou de outras epidemias do passado, mas 

sim evitar que os mortos voltassem para contaminar os vivos, como ocorreu com 

Virginia, que ele se viu forçado a matar quando se ergueu da sua tumba e o atacou. 

Ao longo deste período, acompanhamos os esforços do protagonista em sobreviver a 

um mundo virado do avesso e manter alguma esperança em poder reestabelecer a 

antiga civilização perdida. A sua jornada solitária começa diariamente com o raiar do 

dia; vagueia pelas ruas desertas e tranquilas de Los Angeles à procura de mantimentos 

e equipamentos diversos e elimina o maior número possível de “mutantes” que 

conseguir. Todas as mulheres que ele mata lembram-lhe Virginia, assim como todas 

as criaturas ainda jovens, lhe recordam a sua pequena filha. Aos pouco vai reduzindo 

o número dos seus adversários. Contudo, a sua jornada não pode ser longa, pois logo 

que o sol se ponha, a sua caça termina e tem de regressar a casa, onde se barrica. Os 

“mutantes” atacam à noite e ameaçam a sua vida. Neville passa rapidamente de 
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predador a presa, num jogo cíclico do gato e do rato. Para sua proteção, cria barreiras, 

ao rodear a casa de estacas de madeira, molhos de alho ou espelhos, artefactos ligados 

ao folclore tradicional de histórias de vampiros. Como Matheson nos explica, nem 

mesmo os infetados estão isentos do condicionamento psicológico a que humanidade 

foi sujeita durante séculos. “A hysterical blindness” (Matheson 1999: 8) tal como 

sugere. As criaturas que nos são apresentadas são monstros que se assemelham a 

vampiros e que se conformam aos clichés literários do mito vampírico. 

Consequentemente podem ser derrotados se determinadas condições específicas 

sucederem. Do ponto de vista de Neville, os “mutantes” correspondem a esta imagem 

mítica... “something black and of the night had come crawling out of the middle 

Ages. A tenuous legend passed from century to century” (Matheson 1999: 8). 

Inclusivamente a sua aparência não humana, “the color of fish out of water” 

(Matheson 1999: 12), remete-nos para a imagética literária e cinematográfica.  

Conforme a definição do Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea da 

Academia de Ciências de Lisboa, o vampiro é um “ser imaginário que, segundo 

superstição popular, sai do túmulo, à noite, para sugar o sangue dos vivos”274. Outra 

definição presente no mesmo, refere “o nome vulgar de alguns morcegos, 

especialmente dos verdadeiros hematófagos da América do Sul, que sugam o sangue 

dos animais e do homem durante o sono, acusados também de transmitir ao gado a 

raiva bovina”275. É precisamente esta última capacidade de transmitir uma doença que 

se distancia da conceção clássica do vampiro. 

A John William Polidori (1795–1821), autor inglês, devemos o termo e esta 

representação tipificada do vampiro, após a publicação do conto “The Vampyre”, em 

1819. Mas somente no final desse mesmo século, a imagem do vampiro entraria 

definitivamente no imaginário coletivo graças ao romance gótico Dracula, do escritor 

irlandês, Abraham "Bram" Stoker (1847–1912). Polidori ou Stoker podem ter-se 

baseado em lendas do folclore europeu, nomeadamente histórias de renascidos que 

vagueavam por cemitérios em busca de incautos para lhes roubar a sua identidade ou 

se apoderarem da sua alma. Por exemplo, o folclore do Médio Oriente menciona a 

figura demoníaca de ghoul, um morto-vivo que consome carne humana e habita no 

subsolo. No continente europeu, deparamo-nos com figuras semelhantes. As 

narrativas são particularmente recorrentes em países como a Croácia, a Sérvia, a 

274 Vários, “vampiro”, in Vários (2001): Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea de Academia de Ciências de Lisboa 
(Vol. 2). Lisboa: Verbo Editora, p. 3701. 
275 Idem, Ibidem.
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Albânia, a Hungria ou a Roménia, tendo a lenda do cruel Vlad, o Empalador (1431–

1476) servido de inspiração a Stoker na criação do seu romance, ao colocá-lo como 

figura central do vampirismo. Esta obra catapultou a fama dos mortos-vivos 

sugadores de sangue e assentou os referentes do mito moderno, a saber: a ausência de 

reflexo nos espelhos, dormirem numa sepultura, serem intolerantes à luz solar, ao alho 

ou aos crucifixos e só poderem ser mortos ao serem traspassados no coração por uma 

estaca de madeira. De qualquer modo, a ingestão de sangue, está indelevelmente 

associada à imagem moderna dos imortais vampiros. O sangue sempre possuiu o 

poder simbólico da vida e está ligado a crenças sobre rejuvenescimento e 

imortalidade. A figura de Drácula, o príncipe dos vampiros, deu azo a esta conceção e 

tem permanecido fiel aos seus referentes literários ao longo das suas projeções 

literárias ou cinematográficas. 

Estas mesmas determinações são subscritas por Matheson em I am Legend, 

mas vai além delas, ao promover uma requalificação do mito. Os vampiros de 

Matheson surgem num contexto de Guerra Fria, em que o adversário comunista é 

diabolizado e o terror de uma guerra nuclear de efeitos catastróficos subsiste no 

horizonte. É precisamente a ameaça de um holocausto epidemiológico e a 

consequente aniquilação da raça humana que espreita na obra do escritor norte-

americano, pois, tal como Neville, refere acerca da guerra que precipita os eventos, a 

mesma foi ganha pelos mosquitos, não pela humanidade (Matheson 1999: 54). 

Matheson recorre a uma explicação “racionalista” da causa do vampirismo. Esta 

dimensão científica marca um novo ponto de partida no subgénero de FC de horror e 

influenciará indubitavelmente os filmes Night of The Living Dead, de 1968, de 

George A. Romero, no qual encontramos notórias semelhanças com a obra de 

Matheson, ou o enredo de 28 Days Later (2002), praticamente idêntico: a 

manipulação de um vírus perigoso desencadeia uma epidemia de tenebrosos mortos-

vivos. Com o decorrer do tempo a pandemia de mortos-vivos tornou-se um ícone pop 

da nossa civilização, tendo já assistido a algumas nuances tanto na literatura, como no 

cinema e inclusive na televisão, desde I Am Legend até ao mais recente sucesso 

televisivo The Walking Dead (2010–), série criada por Frank Darabont (1959–) 

baseada na coleção de banda desenhada de Robert Kirkman (1978–), passando pelo 

romance World War Z: An Oral History of the Zombie War, de Brooks e a respetiva 

transposição bem-sucedia nos grandes ecrãs por Marc Forster. O remanescente do 

Homem que nos é apresentado através do morto-vivo é no mínimo inquietante: não 



 
 

 377 

podendo ser considerado humano, pois carece de alma, de emoções humanas e de 

aptidões como a fala, errando pela Terra como um predador bestificado à procura de 

carne ou sangue para se alimentar. Algumas questões prementes colocam-se-nos: 

estaremos tão distanciados destas criaturas, que de nós provêm? Será a sua 

bestialidade reflexo da nossa incapacidade para lidar com dignidade e nobreza de 

caráter com as ameaças à nossa sobrevivência enquanto espécie? Assim sendo, este 

metamorfoseamento em monstros revelar-se-á uma evolução ou involução humana?  

David Gilmore no seu livro Monsters: Evil Beings, Mythical Beasts and All 

Manner of Imaginary Terror (2003), analisa os diferentes monstros que povoam o 

imaginário humano e como evoluíram no campo da literatura ao longo dos anos. No 

último capítulo, “Our monsters, Ourselves” apresenta algumas caraterísticas inerentes   

àqueles, uma delas é a prática do canibalismo (Gilmore 2003: 182). Gilmore explica 

que o canibalismo é algo considerado mau, selvagem e imoral, apesar de nos nossos 

dias, este procedimento antropofágico ser considerado normal em certas regiões do 

mundo, sobretudo fazendo parte de um ritual iniciático em tribos africanas ou da 

Papua Nova Guiné. A justificação reside no facto de estes povos acreditarem que ao 

comerem carne humana estão a absorver a essência e a força das pessoas que ingerem, 

dotando-os de superioridade face a todos os demais.  

O vampiro com feições humanas não se distancia do canibal da tribo. Outrora 

humano, é pela prática da antropafagia que emerge como uma metáfora da essência 

do mal. Neville dá como exemplo o seu ex-vizinho e amigo, Mr. Cortman, que se 

tornou numa figura sinistra, desfigurada pela necessidade de consumo de carne 

humana, logo uma criatura privada de humanidade. Os mutantes representam o mal e 

não podem mais ser considerados humanos. Neville refere angustiado que Mr. 

Cortman como os demais desejam especialmente a sua carne. A bestialidade imoral e 

anómala surge dissecada no ato de canibalismo deste novo ser “mutante”, 

representando, em última instância, o processo de desmoronamento civilizacional, a 

prova que a humanidade entrou numa fase final de auto-consumo.  

Temática semelhante já observarámos em Soylent Green ou em The Road, 

mas com contornos distintos. Neste último, pai e filho enfrentam um mundo invertido, 

no qual a carne humana se tornou base de subsistência na falta de outros alimentos. 

Tanto o reino animal como o reino vegetal foram extintos por um grande cataclismo, 

não restando muitos víveres para apaziguar a fome e o desepero. Ambos têm de estar 

atentos para não caírem nas mãos de grupos canibais. Sem vislumbre de uma saída 
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airosa deste caos, o pai coloca-se com a questão: o que está disposto a fazer para 

manter a sua integridade e do seu descendente? Há terríveis implicações em educar 

uma criança neste palco apocalíptico. Os obstáculos a ultrapassar são enormes e 

manter a decência é quase impossível. Como ensinar uma criança os conceitos do 

bem e do mal, o que está certo e o que não está, quando esta barreira deixa de ser 

visível quando a morte espreita tão perto? Será preferível conservar o hábito de 

cavalheiro e renunciar à sobrevivência? Neste ambiente apocalíptico será legítimo 

matar para proteger um filho? O pai para o defender tem de ele mesmo quebrar a 

barreira, como quando dispara sobre uma mulher e uma criança que tinham disparado 

sobre eles, ou quando a vida do seu filho é ameaçada por um bandido e ele se vê 

forçado a matá-lo. Perante este novo cenário, quem vai julgar os criminosos 

homicidas antropófagos? Será legítimo matar para saciar a sua fome? A escassez de 

alimentos e o desespero por mitigar a fome, faz enverdar esta geração de 

sobreviventes num processo de “naturalização” da prática de assassinar o Outro para 

escapar à morte. Quer em Soylent Green, quer em The Road ou em I Am Legend, 

assiste-se como a humanidade se encontra numa fase de autodestruição iminente, 

reflexo da inexorável bestialização da matriz civilizacional. Nos últimos dois 

documentos, observamos que a antropofagia não é praticada pelos humanos 

transformados em monstros, mas sim pelos homens que continuam a ser homens, mas 

que vivem como monstros, enquanto em Soylent Green a antropofagia surge 

camuflada. 

Assim sendo, dado que o comportamento de Neville e o pai, em The Road, 

parece ser indistinto, poderemos afirmar com total certeza que haverá diferenças entre 

eles? A imoralidade dos seus atos é inequívoca e contrasta com os esforços tanto de 

pai e filho para reerguerem das cinzas os valores da civilização, como de Neville, 

aparentando ser o único capaz de pode impedir que o novo estádio de total 

imoralidade do mal se concretize. Os três afiguram-se como os arautos da velha 

humanidade. No caso de The Road, o progenitor, prevendo a proximidade da sua 

morte, empenha-se em transmitir o máximo de conhecimentos e de valores ao seu 

protegido, de modo a que ele possa sobreviver neste palco selvagem. Se os dois 

findarem, os resquícios da humanidade e do bem extinguir-se-ão com eles. 

No que concerne a I Am Legend, se Neville morrer, a herança da humanidade, 

que ele transporta, morrerá com ele e a Terra será, irremediavelmente, pasto da 

bestialidade do mal. Neville perceciona estes vampiros como ameaça à sua missão de 
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reconstruir o mundo. A ética, a diferença entre o bem e o mal, a humanidade e a 

desumanidade, ou a alteridade são temáticas fundamentais que perpassam toda a 

narrativa. Matar ou morrer, são duas facetas do jogo da sobrevivência. Mas o fim 

justificará os meios violentos empreendidos por Neville? Como veremos esta luta 

entre o bem e o mal é muito mais complexa do que à primeira vista parece.  

Seria fácil desistir, pensa Neville, nas longas noites em que se vê cercado e a 

sua vida corre risco. A privação do contacto com outros seres humanos e os longos 

períodos de silêncio, aqui e ali, interrompidos pela música, que escuta com placidez 

melancólica, e o consumo exagerado de álcool turbam-lhe as ideias. Vários meses de 

exaustão mental e física levam-no à beira do colapso. Queixa-se da sua sorte e talvez 

desejasse não ser ele o último sobrevivente. “Why did they keep coming every night? 

After five months, you’d think they’d give up and try elsewhere” (Matheson 1999: 8). 

Neville encontra-se num estado de completa alienação, abandono e frustração. Ele 

perdeu a sensibilidade humana, tornou-se um ser antissocial, tendo desenvolvido 

instintos básicos animais, úteis todavia no dia-a-dia. Talvez ele não seja tão diferente 

dos “mutantes” que elimina. Terá a civilização humana expirado, apesar dele ainda se 

manter vivo? No cenário apocalíptico, emergirá a maldade humana? Haverá lugar, 

neste mundo bestializado, para a bondade? O bom selvagem de Rousseau será apenas 

uma falácia? 

Robert Neville assumiu a missão de ser o derradeiro baluarte dos valores da 

humanidade, o defensor do bem, na sua luta pela dignidade moral e por preservar os 

valores humanos, logo os monstros irracionais e imorais concentram toda a maldade e 

devem ser extintos, pois tornam-se uma ameaça ao seu plano messiânico. A sua 

esperança reside em encontrar mais sobreviventes imunes ao vírus. Porém, com o 

passar dos meses, testemunhamos como ele perde o alento em encontrar mais algum 

sobrevivente. A prioridade é aprender a sobreviver, a procurar mantimentos, a 

revestir-se de ferramentas que o ajudem a salvar-se de apuros e a procurar saber mais 

sobre a doença. Precisamente, numa segunda fase do livro, Neville leva a cabo uma 

pesquisa científica, tendo como objetivo descobrir o cerne da infeção. Durante meses, 

lê livros de biologia e medicina que recolhe de bibliotecas abandonadas. Com base 

nas suas leituras, observações e experiências que faz com alguns vampiros, percebe 

que a bactéria é capaz, quer de infetar um cadáver, quer um hospedeiro vivo. A 

bactéria morre quando exposta à luz do sol ou em contacto com raios infra-vermelhos. 

O germe cria uma relação simbiótica violenta com o hospedeiro, alimentando-se dele. 



 380 

Neville deseja ardentemente encontrar uma cura para os infetados, mas os seus 

esforços parecem ser infrutíferos, o germe parece invulnerável e ele não tem os 

conhecimentos necessários para o vencer.  

O seu ânimo é restaurado quando encontra um cão vadio em pleno dia, e em 

poucos dias ganha a sua confiança. Neville leva e cuida do animal doente, em sua 

casa, mas não consegue curá-lo e passado uma semana morre e com ele esvai-se a sua 

esperança, em contraponto a solidão e o silêncio retornam. Enquanto leitores, 

facilmente nos imergimos no meio claustrofóbico e silencioso das digressões do 

protagonista pela cidade.  
 
He started the car and backed quickly into the street and headed for Compton 
Boulevard. There he turned right and headed east. On both sides of him the houses 
stood silent, and against the curbs cars were parked, empty and dead (…). There was 
no one to be seen anywhere (Matheson 1999: 15).  
 

Matheson explora esta situação com espantosa objetividade. Testemunhamos 

como a solidão e o silêncio do mundo exterior invade os pensamentos de Neville e 

exacerbara a sua degeneração mental progressivamente. A sua essência humana 

deteriora-se em detrimento do seu caráter de predador violento que a natureza hostil o 

dotara. 

Três anos passaram e o nosso herói ermita desiste de tentar encontrar uma cura 

para a epidemia. Ao mesmo tempo, parece ter renunciado da sua ânsia de repor a 

civilização. O seu desgaste é notório, a sua sanidade irreconhecível. A sua monótona 

existência resume-se a recolher mantimentos e a aniquilar vampiros, 

indiscriminadamente, durante o dia, e a barricar-se à noite. Caçar e matar para 

sobreviver esta é a sua sina diária. No entanto, um evento altera a sua disposição. 

Neville observa uma mulher a vaguear pelas ruas, à luz do dia. Desesperado por 

contacto humano, desrespeita as suas próprias regras de segurança, que o têm mantido 

vivo, e decide trazer a mulher para sua casa. A sua aspiração de poder reconstruir a 

sociedade despertam nele o desejo sexual. Quiçá as suas preces tenham sido escutadas 

e haja esperança para o mundo. Porém, ele receia que também ela esteja infetada e 

não passe de uma mera ilusão, tal como o cão dois anos antes. De modo a dissipar as 

suas dúvidas, experimenta esfregar um pouco de alho no nariz de Ruth, fazendo-a 

recuar violentamente com manifesta náusea e acaba por adoecer. Neville desanima 

com este novo dissabor. Sente-se vazio, incapaz de prosseguir. As suas fantasias são 

corrompidas pela amarga realidade. Mas, Neville não pretende deixar escapar esta 
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oportunidade de ter companhia. Para tal, intenta curá-la; pressente que este será o 

derradeiro sacrifício por reerguer a civilização. Na presença de Ruth, Neville recupera 

os seus modos afáveis e hospitaleiros. Ela trá-lo de volta do abismo que o tinha 

consumido ao longo deste pesadelo. A seu lado, apazigua as saudades da sua mulher e 

da sua filha, o seu lado humano reemerge. Porém, será esta a sua fraqueza. Quando o 

teste de sangue resulta ser positivo, Ruth bate-lhe com o maço na cabeça e deixa-o 

inconsciente. Ela deixa-lhe uma nota, na qual lhe explica que Neville tinha matado o 

seu marido duas semanas antes. Ela pertence a um grupo de infetados que consegue 

permanecer por um determinado período de tempo à luz do sol, devido a um 

comprimido que consegue controlar os efeitos do germe. Apesar dos eventos, Ruth 

não guarda mágoa de Neville e sugere que abandone a sua casa e se refugie nas 

montanhas. Ela e os seus companheiros estão a preparar uma ordem nova e Neville 

não faz parte dela. Ele e os vampiros, que o germe já consumiu, vão ser exterminados. 

Ele é equiparado aos monstros infetados. 

Neville recusa evadir-se e aguarda serenamente pela chegada dos 

companheiros de Ruth. Os híbridos não são como os demais vampiros. Eles são 

inteligentes e alimentam, tal como ele, a expetativa de estabelecerem uma civilização. 

Neville, na sua missão peregrina, tomara todos os demais como vampiros irracionais e 

atrozes e matara todos indistintamente. O marido de Ruth fora vítima de uma das suas 

expedições rotineiras. Quando conhece os híbridos, envolto num misto de estupefação 

e medo, Neville vê-se refletido nos seus olhos e adquire uma outra perspetiva do 

mundo. Neville compreendera uma triste realidade: ao matar seres racionais, ele passa 

a ser um assassino. Sente que falhou aos seus princípios, não se perdoa. Decorre uma 

reviravolta dos acontecimentos, o protagonista faz o trajeto inverso dos híbridos. 

Neville passa de herói a vilão. Eles tinham-se tornado mais humanos que ele e 

ganharam a legitimidade para reclamar a sua vida e para reivindicar uma nova ordem 

humana. Deparamo-nos com um telos utópico. Eles auto-elegem-se como os 

designados para construir uma nova sociedade, tendo como premissa o seu domínio 

sobre todos os demais. A nova estirpe humana dos híbridos representa a fase seguinte 

da evolução humana, para eles todos os outros espécimes tornam-se um estorvo às 

suas ambições soberanas. O grupo observa-o com ressentimento e pavor. Neville é 

uma ameaça para a constituição desta ordem. Ele é um intruso, um marginal, é o 

último elo com o passado doloroso, o vestígio da maldade do mundo, o último de uma 
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estirpe inferior que está prestes a desaparecer. Ele não é melhor do que os monstros 

que ele matara. O apocalipse transformou-o no monstro que ele tanto abominara.  

 
Abruptly that realization joined with what he saw on their faces – awe, fear, shrinking 
horror – and he knew that they were afraid of him. To them he was some terrible 
scourge they had never seen, a scourge even worse than the disease they had come to 
live with. [...] A new terror born in death, a new superstition entering the unassailable 
fortress of forever. I am legend (Matheson 1999: 160). 
 

* 
 

I Am Legend torna-se uma indagação sobre o futuro e “os limites da 

humanidade”, nas palavras de Éric Dufour. O autor francês argumenta que: 

  
o futuro do homem pode ser pensado como a morte de um homem em favor de outra 
coisa. (...). Esse é todo o sentido do título [I Am Legend]: se o herói é uma lenda, é 
precisamente por ser o último dos homens no momento em que surge uma nova raça 
nova com uma forma inédita de sociedade. Mas o futuro do homem pode também ser 
pensado como uma transformação do homem (Dufour 2011: 145). 
 

Das várias transposições fílmicas da obra de Matheson, nenhuma foi capaz de 

projetar o tom negro do futuro do Homem, reduzido a uma mera sombra de um 

passado remoto. Night of the Living Dead (1968) surge como a visão mais próxima 

daquela, sendo notoriamente devedora do mesmo ambiente claustrofóbico e sugerindo 

uma explicação racional para o surto em massa de assassinos devoradores de carne 

humana276. Estas criaturas que assolam o mundo assemelham-se aos vampiros de 

Matheson: desajeitados, lentos e insaciáveis por carne humana. Ressalva, contudo, 

uma diferença, mas de fulcral importância: estes assassinos de aparência humana não 

morrem com estacas perfurando-lhes o coração, mas unicamente no caso do cérebro 

ser destruído. Esta subtileza será replicada em todas as incontáveis imitações que se 

seguiriam a Night of the Living Dead, ao introduzir o impiedoso zombie no cardápio 

do género de terror, embora nunca seja usado o termo “zombie” durante o filme. A 

criatura é apelidada de ghoul, com a qual, como observámos, o vampiro mantém 

afinidades. Por assimilação o “zombie” de Romero também. Clute and Nicholls 

afirmam que:  

 
the zombie or ghoul, who sambles and rots (as, archetypally, in George Romero’s sf 
movie Night of the Living Dead [1968]), is working-class, inarticulate, dangerous, 

                                                         
276 Retirado de The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Romero, George A.” [versão revista de 
Clute & Nicholls 1993]. Consultado a 19 de fevereiro de 2018.  

http://www.sf-encyclopedia.com/
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deprived, wishing only to feed on those who are better off; in the 
iconography of horror the zombie stands for the exploited worker277.  
 
 
Segundo argumentam, estamos perante uma metamorfose do monstro que 

literalmente se dispõe a devorar a sociedade278. Monstro este que vai ao encontro do 

que é representado por Matheson, a implosão da sociedade surge figurativamente 

associada ao vampiro. O zombie será uma variação do monstro animal outrora 

humano metamorfoseado pelas artes da tecnociência. Ambos são instrumentos 

literários que evidenciam a verdadeira natureza do Homem e metaforicamente naquilo 

em cada um de nós se poderá transformar e ser capaz de fazer num ambiente 

apocalíptico. Ao dotar o ser humano de feições monstruosas, este transforma-se num 

monstro. O vampiro é fruto de praga bacteriológica herdeira da guerra, o ghoul ou 

zombie de Romero é vítima da radiação trazida por uma sonda no regresso do planeta 

Vénus. A literatura e o cinema mostram-nos que uma pandemia viral ou 

bacteriológica ou radiações podem criar vampiros, mutantes ou terríveis zombies. 

Estas criaturas tomam conta do mundo devastado e tornam-se uma perigosa ameaça à 

existência humana. Os monstros são a criação do Homem, uma mutação da sua 

essência, o desabrochar da maldade endógena ao ser humano.  

Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea da Academia de 

Ciências de Lisboa, o termo “zombie” provém do homónimo inglês, remetendo-nos 

para a expressão “morto-vivo”, “pessoa que, de acordo com relatos da tradição oral, 

voltou à vida depois de ter morrido”279. O mito do zombie é oriundo dos rituais de 

vudu das Caraíbas e das Antilhas, que combina princípios de cultos pagãos animistas 

e de ritos de possessão de feitiçaria com elementos cristãos. Conforme crenças 

populares, o vudu pode reanimar pessoas do mundo dos mortos e, mantendo-as num 

estado catatónico, induzi-las a praticar certos comportamentos. Em Night of the Living 

Dead, a descrição do bando de assassinos é consistente com a apresentação dos 

mortos-vivos do vudu. Os boletins radiofónicos ou televisivos expõem o estado de 

pânico do mundo perante o fim do mundo zombie. “Consistent reports from witnesses 

to the effect of people who acted as though they were in a kind of trance were killing 

and eating the flesh of the people they kill.” Esta horda de assassinos arrasta-se como 

                                                         
277 Retirado de The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Supernatural Creatures” [versão revista 
de Clute & Nicholls 1993]. Consultado a 19 de fevereiro de 2018.  
278 Retirado de The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Monster Movies” [versão revista de 
Clute & Nicholls 1993]. Consultado a 19 de fevereiro de 2018.  
279 Vários, “zombie”, in Vários (2001): Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea de Academia de Ciências de Lisboa 
(Vol. 2). Lisboa: Verbo Editora, p. 2532. 

http://www.sf-encyclopedia.com/
http://www.sf-encyclopedia.com/
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se estivesse envolta num transe psicótico. A criatura renascida do entorpecimento da 

morte é desprovida de alma ou inteligência, simplesmente revela um instinto pérfido 

por carne humana. Tal qual Gilmore realça os zombies partilham com os vampiros, 

além de um notório bocejo carnívoro, o estigma da imoralidade e do mal (Gilmore 

2003: 176).  

Brooks em The Zombie Survival Guide – Complete protection from the living 

dead resume os predicados do zombie: não se cansam, apesar do tempo que faça, não 

se magoam, não respondem à dor, não têm sentimentos, são imorais, não precisam de 

beber ou de quaisquer recursos que não seja carne humana, não se sufocam, não se 

afogam, infetam outros pela sua mordida porque são hospedeiros do vírus, não são 

inteligentes, manifestam comportamentos básicos e instintivos, são predadores, lentos 

e descoordenados (podem caçar em bandos), revelam um sentido de olfato e audição 

apurados (Brooks 2004: 13–19). Esta descrição arquetípica já estava inscrita por 

Romero, em 1968, e manteve-se fiel durante décadas a fio, somente teve uma 

atualização recentemente, já no decurso deste século, pela mão de Danny Boyle e pelo 

co-argumentista Alex Garland, em 28 Days Later. Numa clara alusão à “Caixa de 

Pandora”, um grupo de ativistas defensores dos direitos dos animais, solta uma 

perigosa mutação do vírus da Raiva. Vírus este que resulta da tentativa levada a cabo 

por um grupo de cientistas britânicos em separar o gene da violência no Homem e 

assim poder explicar o comportamento violento. Altamente infecioso, o vírus é 

responsável por um surto de “zombies”, que promete rapidamente alastrar a todo o 

mundo. Os infetados demoram unicamente vinte segundos a transformarem-se em 

terríveis zombies, mais rápidos, fortes e muito mais ferozes do que os apresentados 

por Romero, revelando-se autênticos animais raivosos, salientando-se os seus olhos 

vermelhos inflamados pelo vírus. No entender de Robert C. Ring, “Boyle’s zombies 

are sprinters because they are not so much undead as they are overcome with a pure 

lust for violence designed so by the director and his writer in order to create one of the 

most perilous scenarios imaginable” (Ring 2011: 84).  

Este retrato influenciou a última transposição cinematográfica de I Am 

Legend, dirigida por Francis Lawrence (1971–), em 2007, e especialmente Marc 

Forster, em World War Z – Guerra Mundial Z, baseado na obra homónima de Brooks, 

World War Z: An Oral History of the Zombie War. Embora esta adaptação se afaste 

da premissa documental de Brooks em narrar os horrores da guerra entre humanos e 

zombies, ou “Zekes” como são nomeados, para tal, recorrendo a dez testemunhos de 
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dez pessoas que vivenciaram o desenrolar do conflito, Forster privilegia a ação em 

tempo real, como se de uma cobertura mediática de um evento se tratasse. 

Acompanhamos Gerry Lane (Brad Pitt), investigador das Nações Unidas, no seu 

périplo global por encontrar o paciente zero desta pandemia e descortinar uma 

solução para pôr termo à mesma. Supostamente, o mesmo vírus da Raiva parece estar 

na origem deste surto epidémico de dimensões bíblicas. O aspeto destes monstros 

assemelha-se à desenvolvida por Boyle, são velozes, muito agressivos e manifestam 

uma força sobre-humana. Todavia, Forster vai mais longe, ao adicionar novos 

atributos essenciais, tornando-os ainda mais mortíferos. Estas criaturas trabalham em 

equipa como se fizessem parte de uma colmeia. Uma das suas táticas passa por 

empilharem-se uns em cima dos outros para alcançar os seus objetivos, transpor 

barreiras colocadas por humanos e caçá-los. Além disto, transformam-se em apenas 

doze segundos. Podemos afirmar que estamos perante uma evolução dos zombies de 

Boyle e de Romero.  

Tal como sucede em outras ficções do género, rapidamente o caos e a paranoia 

alastram a um ritmo semelhante ao da pandemia. Observamos como restam, 

aparentemente incólumes, pequenas comunidades, em localidades desertas e isoladas, 

ou em alto mar, resguardados pelos resquícios dos exércitos de cada país. Os planos 

de contenção falham, os governos caem em poucas horas e a humanidade torna-se 

vulnerável, desprotegida face ao mal invencível que não parece fazer distinção de 

credo, cor da pele ou estrato social. Num ápice, a civilização desaba como um baralho 

de cartas e todos os pilares da sociedade contemporânea desaparecem.  

A fragilidade da nossa aldeia global surge plasmada na afirmação de uma das 

personagens coadjuvantes de Lane. “As linhas aéreas foram o sistema de 

disseminação perfeito.” O paciente zero não nos é revelado no documento fílmico. 

Não se assume como o mais relevante nesta equação. Porém, o meio do contágio, sim 

é crucial. Forster está mais empenhado em mostrar a debilidade do projeto 

civilizacional atual. As narrativas de Brooks ou de Forster podem ser lidas como uma 

parábola de um mundo corrompido pelas grandes multinacionais capitalistas e pela 

conivência das grandes nações mundiais, ineptas em promover a redistribuição 

quantitativa dos bens e dos lucros e manterem uma estabilidade mundial segura e 

duradoura. Simultaneamente, permitem-nos especular sobre a dimensão que o nosso 

comportamento acarreta para a história do planeta. Vivemos numa comunhão instável 

e delicada com o nosso meio ambiente e as nossas ações refletem-se no 
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equilíbrio/desequilíbrio de todo o planeta. 

 

* 

 

 O sentimento de incerteza e instabilidade geral do nosso mundo, não é 

novidade, mas é algo cíclico. Com o aproximar do milénio e a possibilidade de um 

colapso global produzido pelos sistemas tecnológicos informatizados, muitos 

anteviram o princípio do fim. O Bug do Milénio, como ficou conhecido, ou Bug Y2K, 

em termos mais científicos, gerou uma onda de ansiedade mundial, com receio de 

todos os computadores falharem na passagem do ano de 1999 para 2000. O ano de 

2000 chegou e decorreu calmamente, sem causar muitos danos, os receios 

desapareceram e muitos limitaram-se a evocar que o pânico tinha sido infundado. 

Alguns meses sucedidos e o 11 de setembro de 2001 precipitaria uma nova 

vaga de terror. O coração do mundo ocidental tinha sido atacado pelo radicalismo 

jihadista. A nação mais poderosa do mundo tinha sofrido um abalo de proporções 

inimagináveis e a humanidade entraria numa era de guerra. O 11 de setembro cessaria 

o período de acalmia pós fim da Guerra Fria e deitaria por terra os sonhos de paz e de 

prosperidade, não simplesmente da civilização ocidental, mas de todo o globo. Um 

novo período de tensão mundial despontara. 

Em 1993, Samuel P. Huntington (1927–2008), professor da Universidade de 

Harvard ao analisar o mapa geoestratétigico global, propõe num ensaio na revista 

Foreign Affairs a teoria de “The Clash of Civilizations” (“O Choque das 

Civilizações”). Huntington identifica as vincadas diferenças culturais e religiosas dos 

povos, fruto da herança civilizacional de séculos, como premissas para futuros 

conflitos étnico-religiosos entre as nações. Três anos volvidos e o ensaio está na base 

do livro The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, em português 

traduzido como O Choque das Civilizações e a Recomposição da Ordem Mundial. 

Esta teoria teve uma grande repercussão a nível mundial nos anos 

subsequentes e ganhou um novo fôlego aquando do 11 de setembro, de tal modo que 

a expressão “O Choque das Civilizações” serviria de mote para analisar o fosso entre 

o Ocidente e as nações islâmicas. Wendy Brown no artigo “Why We Are Civilized 

and They Are the Barbarians” argumenta a inflexibilidade intelectual do Ocidente, 

herdeiras da cosmovisão liberal e racionalista, em tolerar, muito menos respeitar 

outras ideologias antagónicas: “liberalism conceives of itself as unique in its capacity 
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to be culturally neutral and culturally tolerant, and conceives of nonliberal ‘cultures’ 

as disposed toward barbarism”280.  

* 

 Na atualidade, a vigilância rapidamente tornou-se uma obsessão para todos os 

governos, com o intuito de precaver um ataque em larga escala que os possa apanhar 

desprevenidos. A tecnologia e o desenvolvimento do universo virtual têm sido o 

suporte privilegiado para lutar preventivamente contra esta nova ameaça. Câmaras de 

vigilância, telemóveis, microfones, redes sociais, blogues, contas bancárias online, 

entre outros gadgets e programas podem ser utilizados para vigiar 24 sobre 24 horas 

qualquer um de nós. Atualmente, tornou-se muito fácil rastrear os movimentos de 

quem quer que seja. A nossa privacidade deixou há muito de ser um dado garantido. 

O nosso “direito à privacidade está a ser corrompido pela psicose do terrorismo e do 

acesso fácil aos nossos dados e da vigilância total por parte da tecnologia (…)” 

(Teresinho 2008: 182). No entanto, este novo status de visibilidade não nos tornou 

imunes aos riscos do terrorismo, bem pelo contrário, os conflitos avolumaram-se. 

Novos ataques vitimaram Londres, Madrid, Bruxelas, Paris, Istambul, várias 

localidades no Iémen, Nigéria, Síria, Iraque, Afeganistão, Paquistão ou Rússia. Há 

aqueles que afirmam que estamos perante um choque civilizacional entre o Islão e o 

mundo ocidental e as suas dependências.  

À medida que os ataques terroristas se tornam cada vez mais virulentos, o 

pânico por um ataque terrorista devastador que pode desencadear uma nova guerra 

mundial, afigura ser um risco real. A adoção de gadgets tecnológicos sofisticados a 

um preço moderado e a utilização de uma infraestrutura global em rede, como a 

Internet permite a grupos de ciberterroristas atacar determinados interesses, a partir do 

ambiente digital. A dimensão do impacto de ciberataques limitados a alvos 

específicos e sensíveis poderia colocar em risco a segurança de uma nação e preceder 

um ataque militar demolidor.  

O recente relatório publicado pela Chatam House, o Instituto Real de 

Assuntos Internacionais do Reino Unido, publicado a 11 de janeiro de 2018, alerta 

para o facto de os sistemas de segurança e controlo do armamento nuclear ser muito 

280 Brown, Wendy “Subjects of Tolerance: Why We are Civilized and They are the Barbarians”, in Hent Vries and Lawrence E. 
Sullivan (ed) (2006): Political Theologies: Public Religions in a Post-Secular World. New York: Fordham University Press, p. 
299.
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rudimentar e tornar-se alvo fácil para hackers com as ferramentas tecnológicas e os 

conhecimentos digitais adequados. O relatório adianta que os ciberterroristas poderão 

ter acesso a sistemas críticos e manipulá-los com o objetivo de criar simplesmente o 

caos ou induzir o uso propositado do arsenal nuclear281.  

Poderemos afirmar que a guerra virtual ou cibernética poderá ser o futuro 

campo de batalha na história da humanidade, o novo tabuleiro geoestratégico onde as 

nações se desafiarão. Num mundo conectado 24 horas, 7 dias por semana, 

ininterruptamente, novas ameaças surgem constantemente no universo virtual. Este 

revela-se como um espaço promissor para governos ou organizações terroristas 

encetarem os seus maquiavélicos planos. Cell publicado por Stephen King, em 2006, 

parte deste axioma: usar a rede de telemóveis para dinamitar o mundo. O que 

sucederia se um impulso eletromagnético, de origem terrorista, atingisse em 

simultâneo todos os proprietários de telemóveis, capaz de os transformar em 

insensíveis e telepáticos “zombies” assassinos? A obra de King aspira a ser uma 

metáfora da nossa sociedade contemporânea e dos eventuais problemas relacionados 

com a moderna tecnologia. King anota na apresentação do livro: 

 
Civilization slipped into its second dark age on an unsurprising track of blood but with 
a speed that could not have been foreseen by even the most pessimistic futurist. By 
Halloween, every major city from New York to Moscow stank to the empty heavens 
and the world as it had been was a memory.' The event became known as The Pulse. 
The virus was carried by every cell phone operating within the entire world. Within ten 
hours, most people would be dead or insane. 
 
A young artist Clayton Riddell realises what is happening. And together with Tom 
McCourt and a teenage girl called Alice, he flees the devastation of explosive, burning 
Boston, desperate to reach his son before his son switches on his little red mobile 
phone… (King: 2006)282. 
 

 Como o autor americano nos explica, um estranho vírus propagado através dos 

telemóveis originou um evento global denominado de “The Pulse” com terríveis 

consequências ao arrastar a humanidade para o abismo. Se o livro surge como uma 

clara crítica à cultura arreigada na era digital e ao consumismo em massa, a 

transposição cinematográfica – Cell – Cell: Chamada Para a Morte –, em 2016, 

levada a cabo por Tod Williams (1968–) e cujo argumentista principal foi o próprio 

King, tem o condão de explorar mais assertivamente este conteúdo. No aeroporto de 

Boston, de regresso a casa, Clay Riddell (John Cusack), um novelista gráfico, aguarda 
                                                         
281Retirado de: https://zap.aeiou.pt/um-ciberataque-poderia-accionar-o-botao-nuclear-187478. Consultado a 24 de fevereiro de 
2018. 
282 King, Stephen (2006): Cell. New York: Pocket Books 2016 (Versão electrónica).  

https://zap.aeiou.pt/um-ciberataque-poderia-accionar-o-botao-nuclear-187478
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ansiosamente por se reencontrar com o seu filho menor, Johnny, que não vê há um 

ano, quando um estranho sinal proveniente dos telemóveis faz enlouquecer todos os 

que se encontram a interagir com aqueles. O resultado é inquietante, imersos numa 

espécie de transe coletivo começam a atacar indiscriminadamente, com extrema 

violência, todos os demais, assemelhando-se a um bando de zombies. Em poucos 

minutos, Clay vê-se envolto num ambiente de devastação. Como Clay e o seu 

companheiro de fuga, Tom McCourt (Samuel L. Jackson) descobrem, estes “zombies 

telemáticos” não falam, mas emitem sons semelhantes aos sinais acústicos emitidos 

pela rede de telemóveis, comunicando em rede sem necessidade de estarem face a 

face, como se tivessem uma capacidade telepática disponibilizada pelas antenas de 

telecomunicações. Além destas duas particularidades, caçam em bandos, atraídos por 

sinais elétricos e recolhem à noite, em grandes grupos, para descansar, permanecendo 

imóveis num estado de pura letargia, aproveitando para reiniciar os seus cérebros, 

entretanto alterados em circuitos orgânicos, antes de voltarem a concentrar a sua 

energia na perseguição dos humanos. 

Um dos sobreviventes que encontram pelo caminho, o diretor de uma escola, 

Charles Ardai (Stacy Keach) afirma que estas criaturas se organizam como uma 

gigantesca colónia de abelhas ou formigas. Agem para o bem coletivo, sem 

manifestarem competitividade, egoísmo, individualidade, privacidade ou desejarem 

interesse em delapidar os recursos em volta. O título da obra – Cell – não se esgota 

em decalcar o nome pelo qual são conhecidos os telemóveis nos EUA – “celular 

phone” ou simplesmente “cell phones” –, constituídos por células de rádio recetoras e 

transmissoras. Analogamente, esta dupla função de receber e transmitir é 

desempenhada por cada um dos entes transformados em células ao serviço de um bem 

comum. No entender de Ardai eles são “eussociais” e representam um “salto 

evolutivo” na humanidade. A oposição entre a humanidade “não pulsada”, 

egocêntrica e individual e estas criaturas “pulsadas”/“phoners”, ligadas em rede a um 

organismo invisível e profundamente superior, adquire ao longo da tessitura fílmica, 

em conformidade com o enredo literário, uma dicotomia entre o bem e o mal. 

Contudo, esta divisão não se distorcerá, se pensarmos que os humanos livres 

pretendem efetuar um extermínio em massa contra a evolução humana? Se 

analisarmos atentamente, os sobreviventes lutam não somente pela sua existência 

individual, o que não é criticável, dado estarem a ser perseguidos de uma forma 

bárbara, mas seguramente por revalidar as bases civilizacionais, pelos valores que 
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norteiam a humanidade e um deles é definitivamente a liberdade.  

A assimilação total de todos os seres humanos a um nível de consciência 

superior tem como objetivo dominar o mundo. Pelo menos, este parece ser o 

derradeiro propósito da enigmática entidade, o “demónio” que surge nos sonhos de 

todos aqueles que ainda são livres, conhecida por “Presidente da Internet” ou “The 

Raggedy Man”, no documento literário. Esta criatura é reconhecida por Clay como 

sendo “o Viajante da Noite”, a personagem que encarna o profeta do apocalipse na 

sua novela gráfica. Em conformidade, ele transforma-se no emissário do cenário de 

fim de mundo. Inexoravelmente, esta estranha figura entra na cabeça de cada um dos 

sobreviventes e orienta-os para o seu rebanho de “pulsados”, o mesmo sucede com 

Clay, no momento em que reencontra o seu filho, já transformado. O termo do filme é 

dramático, o protagonista deambula sem qualquer expressão no meio de um enorme 

rebanho de “zombies telemáticos” conduzidos pelo seu pastor. Clay, tal como os 

demais, subsiste num estado hipnótico, mas os seus pensamentos vão noutro sentido. 

Caminha por uma linha férrea, na companhia do seu filho, em busca dos seus amigos 

de fuga como Tom McCourt e promete ao filho que serão felizes. Porém, é Clay que 

conduz o “Presidente da Internet” e “os pulsados” até ao esconderijo dos resistentes. 

Este final evidencia que a humanidade está condenada, ninguém consegue escapar aos 

impulsos do mal. Brevemente todos farão parte do grande rebanho. Ocorre uma 

inversão da ordem dos termos: a humanidade perdeu a capacidade de autorregular a 

sua consciência e torna-se escrava da voz telemática, dos avanços tecnológicos e a sua 

vida interior, as suas reflexões, induzidas por aquela, assumem-se como a realidade. 

O seu mundo faz parte de uma criação artificial, semelhante à simulação interativa 

neuronal apresentada na trilogia fílmica Matrix.  

Por associação, King e Williams criticam os efeitos perversos do uso massivo 

dos telemóveis e de outros dispositivos tecnológicos. Submersos numa sociedade de 

informação exacerbada, a dependência dos meios tecnológicos como telemóveis e a 

Internet é uma preocupação muito em voga nos nossos dias. Recentemente, o termo 

“nomofobia” foi cunhado para descrever a dependência da utilização de smartphones. 

Há cada vez mais jovens viciados no uso excessivo destes dispositivos e recentemente 

a dependência de videojogos foi considerada uma doença mental pela Organização 

Mundial da Saúde. Por outro lado, proliferam, em países como os EUA, as clínicas 

onde os pais “desconectam” os seus filhos viciados nos videojogos, telemóveis, 

tablets e Internet. Para estas crianças e jovens, estar conectados é uma forma de estar 
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na vida, de interagir, uma ambição evolutiva, por vezes, reforçada pela ausência de 

sociabilização no seio da família. Os “pulsados” ou “phoners” identificam-se com 

este contexto, são a reverberação dos conteúdos tecnológicos por si consumidos e a 

perda da sua individualidade e autenticidade. O recurso intensivo a este ambiente 

virtual promove a uniformização cultural e a replicação de comportamentos a uma 

escala global. Lembremo-nos do suicídio organizado através da Internet de seis 

jovens, no Japão, em 2004, ou o suposto pacto suicida num condado do País de Gales, 

entre 2007 e 2008, cujo desfecho de 17 mortes de adolescentes chocou o Reino 

Unido.  

A rápida propagação de assassinatos em massa e de outros atos de violência 

com que constantemente somos bombardeados espelha o grau de insegurança do 

nosso mundo contemporâneo. Movidos por um transe hipnótico, os monstros de King 

e Williams expõem as fantasias corrosivas da era tecnológica e ressaltam a nossa 

gradual permeabilidade às suas promessas. Alijados da nossa individualidade e da 

nossa essência, somos corrompidos a atuar num grande “bazar” virtual, no qual 

aparentamos todos ser clones uns dos outros, afogados num manancial de 

oportunidades e de quimeras.  

* 

4.7 – Conclusões: a derradeira batalha pela sobrevivência 

Ao longo da história da civilização, a tecnociência tem facultado instrumentos 

para nos auxiliar no processo de compreensão, previsão e controlo de forma racional e 

duradouro da ecosfera. Conforme notámos, a nossa ânsia de manipular a nosso bel-

prazer a natureza, levou-nos a percorrer um trilho nem sempre desejável, subjugando-

a, corrompendo-a e substituindo-a no seu papel criador. Destruímos o balanço com o 

meio envolvente e arremessámos as tribulações sobre nós mesmos. Em última análise, 

terá sido não Deus a libertar os males contra a humanidade, mas sim o próprio 

Homem a soltar os demónios sobre si mesmo. 

Na iminência do apocalipse, quer este seja viral, ecológico, quer se trate de 

uma guerra devastadora, ou de outro tipo, é recorrente visualizarmos uma matriz de 

selvajaria humana. Num mundo virado às avessas, a maldade toma conta do ser 
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humano e ele metamorfoseia-se num ser imoral e irracional, indistinto de outros 

animais e precipita-se numa luta contra os seus semelhantes para se salvar 

independentemente das consequências dos seus atos. A bestialidade do ser humano 

vem ao de cima quando enfrenta a sua possível extinção. No decurso deste processo, 

frequentemente o sobrevivente tem de privar-se da sua humanidade para não morrer 

no Holocausto final da civilização. A tese de uma ameaça viral, bacteriológica ou 

biológica capaz de colocar a civilização em colapso encontra substrato nos predadores 

temíveis que assumem ser os mortos-vivos de Matheson, de Romero, de Boyle, de 

Brooks, de Forster, de King ou de Williams desprovidos de alma ou inteligência. 

Analogamente, encontramos os assassinos antropófagos de The Road homens 

igualmente monstruosos. A sua aparência física humana é tudo o que resta da “sua 

humanidade”, pois à semelhança daqueles transfiguram-se em autênticos demónios, 

não muito distintos dos primeiros. A representação do “Outro” tende a mesclar-se e 

identificar-se com o Mesmo. Estes seres continuam a representar-nos a nós mesmos –  

a pior face do Homem. Quer queiramos, quer não, estes entes arquetípicos fazem 

parte do nosso universo coletivo. Observamos como nós, seres humanos, nos 

tornamos nos monstros que habitam essas mesmas lendas e mitos arcanos. A FC tem 

a função de reatualizá-los de acordo com o contexto sociocultural de cada época. 

Estes monstros tanto constituem uma metáfora literária, ficcionalmente presentes para 

retratar a batalha perdida da humanidade consigo mesma, ou o símbolo do intelecto 

tecnocientífico, como representam igualmente a morte agonizante do Homem. “Lupus 

est homo homini lupus” (o homem é o lobo do homem), como referiu o dramaturgo 

romano Tito Mácio Plauto e o filósofo inglês Thomas Hobbes (1588–1679) sintetizou 

com o axioma, “o homem é maior inimigo do próprio homem”. Tal como na selva 

animal, a lei do mais forte impera e apenas o que melhor se adapta à nova 

configuração deste cenário terrorífico resiste.  

Tal como Robinson Crusoe perde o seu lugar no mundo moderno, o mesmo 

sucede com o Homem que emerge neste palco apocalíptico. Ambos se veem 

despojados das suas referências civilizacionais e têm como objetivo resgatarem e 

reconstruírem o velho mundo moderno (Hicks 2016: 2). Todos os palcos de desolação 

analisados servem de pretexto à FC para problematizar o papel do ser humano face à 

mudança do seu entorno e a uma possível extinção. Uma vez dissolvidos os 

referenciais da humanidade o caos gera-se, instalando-se a anarquia, a violência e o 

medo ininterrupto bem exemplificado quer em The Road, em I Am Legend, quer na 
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saga cinematográfica Mad Max. 

Num cenário desolador onde não se criam vínculos ou relações humanas 

persistentes, onde se vive como ratos, desconfia-se de tudo e de todos e não há modo 

de verificarmos se alguém pertence aos bons ou, pelo contrário, aos maus. Este tempo 

presente infernal, não augura esperança a depositar no futuro e contrapõe-se com uma 

outra era, de um passado repleto de lembranças felizes. Cabe aos protagonistas 

devolverem o estado de equilíbrio emocional, moral e de justiça entretanto perdidos 

destas sociedades e conseguirem libertar o caráter utópico emanente da epifania 

apocalítica ao reerguerem os pilares humanos da civilização. 

Tal como já estava inscrito na visão de João de Patmos, as narrativas 

apocalípticas da FC incorporam uma matriz didática (Hermann 2015: 6), precavendo 

e ensinando os leitores e espetadores como agir na eventualidade de um cataclismo 

destruidor global (Hermann 2015: 6), por um lado, tangível à devastação do mundo 

no Apocalipse bíblico; por outro lado, uma função catártica, uma vez que perspetivam 

a catástrofe como fundamental para a emergência de um novo mundo melhor (Hicks 

2016: 15), fazendo corresponder à esperança messiânica do regresso de Cristo e da 

implementação de uma Nova Jerusalém para os seus eleitos.  
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Conclusão 

“As mythmakers, science fiction writers have a double task, the first aspect of which is to make 
humanly relevant—literally, to humanize— the formidable landscapes of the atomic era. We must trace 

in the murky sky the outlines of such new constellations as the Telephone, the Helicopter, the Eight 
Pistons, the Neurosurgeon, the Cryotron. Often enough, in looking about the heavens for a place to 

install one of these latter-day figures, the mythmaker discovers that the new figure corresponds very 
neatly with one already there.” 283 

Thomas M. Disch 

Ao longo desta tese, analisámos como a FC constrói o seu discurso tendo 

como referência o Homem e o seu entorno tecnocientífico. Observámos como ele 

surge retratado face a diferentes desafios e como o próprio género engendra 

mecanismos simbólico-narrativos para imaginar realidades alternativas, tendo sempre 

como premissa original, o presente histórico. Para isso, não raras vezes, a FC recorre 

a mitos e arquétipos para analisar o binómio Homem/tecnociência. A FC é devedora 

da mitologia, na qual procura motivos, figuras e mitemas para tornar o seu discurso 

mais alegórico e profícuo. Se nos focarmos nas palavras de Disch, ele não sugere 

apenas a relação próxima entre a mitologia e a FC, vai mais além ao asseverar que a 

FC tem o condão de reconceptualizar e reatualizar os velhos mitos e arquétipos, assim 

como elaborar novos mitos, tais como Frankenstein, o Homem Invisível, o robô, o 

ciborgue, o androide, o cientista louco, ou de temas como a era atómica, a viagem no 

tempo, a viagem interestelar, a I.A., ou o último Homem. 

No decurso da sua jornada, o género passou de um meio expressivo de 

conjeturar, de forma atabalhoada, as invenções e progressos científicos e 

tecnológicos, revelando cenários e tropos pouco credíveis, para com Verne, Poe e, 

especialmente, com o contributo de Wells, para um modo sério e sustentado de 

imaginar as potencialidades da tecnociência, adicionando uma dose de aventura ao 

processo ficcional. Se, por um lado, a ciência é racionalidade, verificação e 

demonstração de uma hipótese e a criação de uma teoria e, por outro, a tecnologia, a 

transformação prática daquela teoria, o que resta à mitologia no desenvolvimento da 

FC? A resposta reside na necessidade que o espírito humano tem em fornecer uma 

representação satisfatória do mundo, do cosmo e das forças ou leis que os regem. A 

283 Disch, Thomas M. “Mythology and Science Fiction”, in Thomas M. Disch, (2005): On SF. The University of Michigan Press, 
p. 22.
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ciência é menos audaciosa na hora de desvelar todos os segredos do universo, 

respondendo apenas parcial e temporariamente. O mito, pelo contrário, expõe o 

mundo visível por meio de fenómenos invisíveis, tentando explicar de um modo 

globalizante tudo que o ser humano questiona.  

No entanto, mito e ciência empregam a imaginação como catalisador das suas 

indagações. A interrogação científica inicia-se sempre pela invenção de um mundo 

possível regido por determinadas leis, de forma a testar uma hipótese. Somente, numa 

segunda etapa, a imaginação é enjeitada para ser substituída pela observação. No caso 

do mito, a imaginação é a sua essência e existência, expressão e substância. O mito 

foi e é a mensagem provida de significado capaz de ajudar o Homem a projetar os 

seus desejos, angústias, medos e emoções em si mesmo, no Outro e no cosmo. Assim 

sendo, o mito reveste-se de verdade una e absoluta. 

A imaginação é, por sinal, o impulso-mestre de qualquer arte, desde a 

literatura até ao cinema, passando pelas belas artes ou pela arquitetura. A FC, 

obviamente, não é excluída desta equação. Poder-se-ia pensar que a FC faria um corte 

com esse modus operandi pré-científico que é o mito. No entanto, apropriou-se dele, 

dotou-o de uma nova roupagem e revalorizou-o. A este propósito Clute e Nicholls 

explicam: 

 
The relationship of mythology to sf is close and deep, but not always 
obvious. (...). Traditional mythology appears 
in sf in two ways, its archetypes being either re-enacted or rationalized 
(sometimes both). The re-enactment of myths is the more complex of the two 
cases. Behind the retelling of a myth in a modern context lies the feeling 
that, although particular myths grew out of a specific cultural 
background, the truths they express relate to our humanness and remain 
relevant to all our societies: the story of Prometheus, punished by the 
gods for stealing fire from the heavens, or its Christian variant, where 
Dr Faustus is doomed to eternal damnation for selling his soul in exchange 
for knowledge, has a direct bearing on the scientist's aspiration for ever 
more information about the meaning of the Universe, and more power over 
matter. (...). Mythology in sf reflects a familiar truth, that in undergoing social and 
technological change we do not escape the old altogether, but 
carry it encysted within us. The totally new is by its nature almost 
impossible for sf writers or anyone else to envisage284. 
 

A mitologia e os arquétipos fazem parte da nossa cosmovisão, fazem parte da 

nossa herança coletiva, do nosso ADN humano e recusá-los seria como negar a nossa 

identidade. Lembremo-nos das palavras de Georges Dumézil, “o povo que não tenha 

                                                         
284 Vide: The Encyclopedia of Science Fiction, http://www.sf-encyclopedia.com/: “Mythology” [versão revista de Clute & 
Nicholls 1993]. Consultado a 20 de outubro de 2018. 
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tido mitos, esse povo já estaria morto”. De acordo com Victor Jabouille,  

 
o mito é hoje, como diz Barthes, “parole”, isto é discurso, que responde a uma 
necessidade fundamental e essencial de o homem pensar e viver não apenas através de 
ideias, mas também através de imagens, símbolos, de mitos. Ou, dizendo de outro 
modo, o homem necessita de continuar a acreditar no Capuchinho Vermelho (Jabouille 
1993: 13).  
 

 Depreendemos da asserção de Jabouille que precisamos do mito para nos 

reconhecermos e relacionarmo-nos com a nossa herança humana, “uma constante 

imprescindível e obrigatória a acompanhar a existência do homo sapiens que somos” 

(Jabouille 1993: 17). O ser humano é um animal mitificador. O mito serve de 

interpretação simbólica, emotiva e antropomórfica da realidade. É o que acontece com 

a FC que provem as suas ficções especulativas de um registo alegórico da realidade e 

antropomorfiza temas e imagens, como o androide ou o robô, à semelhança do mito. 

 

* 

 

Neste estudo apoiámo-nos em algumas das melhores narrativas da FC, quer 

literárias, quer fílmicas, aquelas que, a nosso ver, combinam a plausibilidade 

científica com histórias verosímeis, de modo a ilustrar que tipo de Homem emerge no 

contacto com uma tecnociência, gradualmente, mais presente e intrusiva. 

Consideramos que as melhores narrativas do género não somente apelam a nossa 

atenção para o advir de novas invenções e tecnologias, mas, principalmente, para a 

essência do ser humano na coexistência com a tecnociência.  

O foco na questão da condição humana está presente desde o primeiro fôlego 

da FC. O género não se estabeleceria até 1818, ano da publicação de Frankenstein or 

the Modern Prometheus, cujo ducentésimo aniversário celebrámos, precisamente, no 

ano de 2018. Segundo reza a história, numa terrível noite de tempestade, em junho de 

1816, numa mansão, perto de Genebra, Lord Byron desafia os amigos John Polidori, 

Percy Bisshe Shelley e Mary Shelley a escreverem uma história de fantasmas 

aterradora. Ele mesmo desiste, passados alguns dias, mas não a jovem Mary. Na 

madrugada de 16 de junho, Shelley tem dificuldades em adormecer e, sob a luz da lua 

que iluminava o seu quarto, tem uma visão fantasmagórica. Essa visão tem um rosto 

inesquecível. A jovem escritora criara um monstro maldito que assombrará gerações 

de leitores, inaugurando, sem o saber, um novo género literário.  
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My imagination, unbidden, possessed and guided me, gifting the successive images 
that arose in my mind with a vividness far beyond the usual bounds of reverie. I saw – 
with shut eyes, but acute mental vision – I saw the pale student of unhallowed arts 
kneeling beside the thing he had put together. I saw the hideous phantasm of a man 
stretched out, and then, on the working of some powerful engine, show signs of life, 
and stir with an uneasy, half-vital motion. Frightful must it be; for supremely frightful 
would be the effect of any human endeavour to mock the stupendous mechanism  of 
the Creator of the world. (...). He sleeps; but he is awakened; he opens his eyes; behold, 
the horrid thing stands at his bedside, opening his curtains and looking on him with 
yellow, watery, but speculative eyes (Shelley 1992: 9). 
 

Frankenstein dá a conhecer o arquétipo do cientista enlouquecido pelo seu 

desejo de superação. O Dr. Frankenstein, no seu laboratório, por meio da ciência, 

infla de vida um ser amorfo constituído por várias partes de cadáveres. Shelley 

fornece a literatura especulativa de cariz científico de um dos seus grandes 

fundamentos – o desejo do Homem transpor os seus limites e substituir o lugar de 

Deus. Shelley adota o mito de Prometeu (já emblematicamente inserido no título), 

como a inspiração para a criação do seu romance. Analogamente ao titã, o jovem 

cientista pretende desafiar as leis divinas, desvirtuar as regras da natureza que sempre 

pautaram a humanidade. A sua insolência custa-lhe a vida, tal como ocorrera, 

anteriormente com o Dr. Fausto, outro malogrado homem que fora vítima da sua 

ambição desmesurada. Mircea Eliade já fizera questão de assinalar a dessacralização 

do sagrado, na época moderna, em detrimento de uma conceção a-religiosa diante do 

transcendente. O jovem cientista ao trocar Deus pelo poder conferido pela 

tecnociência antecipa o problema do sentido da existência, tendo alcançado a sua 

máxima expressão com a doutrina niilista professa por Nietzsche. Este anuncia a 

morte de Deus e o advento de uma nova civilização – o super-homem, capaz de levar 

a cabo a transmutação dos valores, concebendo outros mais nobres e mais puros. O 

Homem liberta-se dos seus ideais tradicionais, no decurso dos séculos XIX e XX, 

projetando-se a si mesmo como referente absoluto. Estamos perante a divinização do 

ser humano. O Homem decide tomar as rédeas da criação e, consequentemente, do 

seu destino. 

Este ideal de super-homem, capaz de ultrapassar as suas limitações biológicas 

que a seleção natural o proveu, levou ao desenvolvimento de técnicas de manipulação 

biogenética. A FC cedo percebeu o imenso filão aqui presente, desde as obras de 

Wells, O Homem Invisível ou A Ilha de Dr Moreau, em que aquele autor prevê as 

complexidades inerentes à mutação genética e à combinação de diferentes genomas, 

passando pelo romance distópico Brave New World. Nesta obra elogiada pela crítica, 
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Huxley teceu duras críticas à teoria eugenista, prevendo que a humanidade declinasse 

numa sociedade dividida em castas, em que todos os cidadãos seriam fruto da 

engenharia genética. No entanto, esta divisão revela-se tudo menos humana e 

aleatória, uma vez que os Alfas e Betas são indivíduos cujo ADN é selecionado 

criteriosamente, oriundo de homens e mulheres sadios, possuidores de uma 

inteligência acima da média. Conquanto, o oposto também se aplica, dado que o 

material genético menos “aperfeiçoado” é igualmente alterado fornecendo à 

comunidade indivíduos com um potencial físico e cognitivo limitado, “like semi-

morons” como Huxley descreve os Gamas, Deltas e Épsilons. Estes são reduzidos à 

dimensão de infra-humanos, encarregues das tarefas mais árduas e menos aprazíveis e 

escravos dos primeiros.  

A enunciação do Eugenismo encerra um determinismo científico que viola as 

leis da natureza, uma vez que destino de cada ser humano está marcado antes mesmo 

do nascimento, de acordo com os genes que cada um contém. A ditadura dos genes 

surge exemplarmente plasmada no documento fílmico Gattaca. Num futuro distante, 

os seres humanos – apelidados de válidos – são escolhidos geneticamente em 

laboratórios para desempenharem funções de relevo na hierarquia. As pessoas 

concebidas por meios naturais são consideradas inválidas, remetidas, à semelhança 

das castas inferiores do World State, a uma condição de servidão, não dispondo de 

muitas hipóteses para ascender na hierarquia social. 

Em Brave New World, Huxley vaticinou o surgimento da fertilização in vitro e 

da prática da clonagem, sessenta anos antes do nascimento da ovelha Dolly. Ambas as 

técnicas servem os propósitos de uniformização social, uma vez que a estabilidade é a 

base da felicidade da comunidade. O paradigma da tecnociência salvífica que 

terminara com a guerra, com a doença e a dor, encontra eco na máxima do Estado –  

“Community, Identity, Stability”.  

Posteriormente, ao mapeamento do genoma humano, no início do presente 

século, a clonagem tornou-se uma obsessão para o género da FC. Em documentos 

literários como Nunca Me Deixes ou em documentos fílmicos como o 6º Dia ou A 

Ilha, as implicações éticas da clonagem assomam como peças-chave. Questiona-se a 

identidade e o caráter genuíno das cópias clonadas. Observámos como esta técnica se 

torna prática corrente, porém, somente ao alcance de uma elite que antevê com agrado 

a possibilidade de alcançar a imortalidade. O destino miserável dos clones é 

proporcionar “peças sobressalentes” como o coração, o fígado, os rins, ou os pulmões 
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(sem o risco de rejeição) para as elites. Desprovidos da apreciação humana, os clones 

são relegados à condição de descartáveis, sem direitos, vivendo na sombra do 

anonimato e da clandestinidade.  

Se a edição de genes poderá desencadear o sonho de Nietzsche na criação de 

seres humanos com potencial diferenciado, o que dizer dos avanços na área da 

programação, da robótica, da bioengenharia, ou da nanotecnologia? A chegada dos 

super-humanos 2.0 parece estar cada vez mais próxima. A ciência prevê que, nas 

próximas décadas, o ser humano incorporará dispositivos inteligentes no seu 

organismo de modo a aumentar as suas aptidões cognitivas e motoras. No entender de 

Haze e Eguino: “humans are, in our presente state, the connecting infrastructure for 

the Super Human – the one integrated with technological capabilities” (Haze & 

Eguino 2015: 149). A FC despertada por este horizonte de expetativas arquitetou 

narrativas nas quais despontam seres híbridos, os ciborgues, resultantes de um 

processo de combinação de uma interface robótica num ser humano. Figuras como 

Robocop, o herói justiceiro constituído por um corpo robotizado, que luta por manter 

a sua mente humanizada, a major Motoko ou Molly Millions capazes de interagir com 

outros dispositivos cibernéticos e demonstrarem uma força e destreza superiores a de 

humanos comuns, tornaram-se símbolos deste novo credo tecnocientífico.  

A revolução tecnológica que está em marcha levará à rotura com a evolução 

natural a que a nossa espécie está sujeita. Poderemos, então, escolher o caminho a 

seguir ao redesenharmos a nossa identidade genética e de nos fundirmos com 

diferentes dispositivos eletromecânicos que criarmos. Mas se este trilho pode 

transportar a humanidade para um promissor futuro, não deixa de envolver muitas 

questões a nível ético.  

Futuristas e pós-humanistas como Kurzweil e Böstrom prevêm o 

desenvolvimento vertiginoso da tecnologia e a capacidade de podermos conectar o 

cérebro a computadores por meio de redes neurais. Como resultado, evitaremos o 

envelhecimento das células e poderemos transferir a nossa consciência para uma 

máquina, ou seja, vencer a morte e tornarmo-nos literalmente imortais. A questão da 

transcendência é reproduzida por Sawyer, em Mindscan, e Pfister, em 

Transcendence: A Nova Inteligência. Porém, em ambos os casos, a questão que 

emerge, num determinado momento, é se a consciência que emana do sistema 

computorizado é essencialmente humana, ou será a consciência da I.A. que tenta 

fazer-se passar por aquela. 
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Efetivamente o advento da I.A. é uma temática com uma reverberação profusa 

na FC. A subversão das leis da natureza pelo aparecimento de máquinas inteligentes 

dotadas de autoconsciência e capazes de se replicar e aperfeiçoar encerra numerosas 

incertezas. A FC tomou o relevo da tecnociência de forma a explorar as repercussões 

destas máquinas. O futuro emerge como pouco prometedor para a humanidade na sua 

convivência com inteligências sintéticas, se tomarmos em conta os retratos fornecidos 

pelo género. Além de inteligentes, fortes e de serem virtualmente imortais, os 

androides Ash e David, do universo fílmico de Alien e Ava de Ex Machina sintonizam 

o que de pior há na raça humana, a arrogância, o egoísmo e a dissimulação, tornando-

se uma ameaça para a nossa espécie. Por seu turno, os supercomputadores como

Proteus IV e Archos-14 anteveem o perigo quando as máquinas nos superarem e

desejarem substituir-nos como senhores da Terra. Este plano passa pela destruição

dos humanos, o que finalmente não sucede em narrativas como Demon Seed ou

Robopocalypse pela determinação da humanidade em sobreviver.

Por outro lado, o desejo de viver e de sentir o fruir das emoções que 

identificam o Homem, convertem-se, porventura, na quimera dos androides Nexus 6 

de Dick e de Scott, assim como dos reps de Montero, na sua ânsia de serem 

verdadeiramente assimilados como humanos de pleno direito. Deste modo, não teriam 

qualquer problema em passar qualquer teste de inteligência emocional como o teste 

Voigt-Kampff. Porém, a rejeição dos humanos afeta o relacionamento entre as 

espécies inviabilizando qualquer integração pacífica. Em Blade Runner 2049, 

Villeneuve introduz novos modelos sintéticos sem um prazo de vida limitada, fazendo 

depender a plena humanização destes com a possibilidade de se poderem reproduzir. 

Esta derradeira etapa na evolução destes humanoides artificiais tornaria impraticável a 

sua segregação, pois colocá-los-ia em pé de igualdade com os humanos. No entanto, 

este progresso é recebido com desconfiança e medo pela humanidade, receando 

perder o seu status quo. 

Esta visão divinizada da tecnociência fica completa com a criação de mundos 

virtuais que emulam a realidade e nos permitem desfrutar de um mundo paralelo ao 

nosso, frequentemente, indistinto deste. Böstrom, reciclando a Teoria das Formas ou 

das Ideias de Platão, coloca-nos face a face com “a hipótese da simulação”, ao inferir 

que, possivelmente, vivemos numa das numerosas simulações geradas por um 

supercomputador. Esta presunção encontra eco em diversas narrativas literárias da FC 

e/ou transpostas para o grande ecrã, desde a década de 1980, nomeadamente a partir 



 408 

do célebre romance cyberpunk – Neuromante, o qual deu a conhecer a expressão 

ciberespaço. Os avanços na área da computação, dos videojogos e da Internet 

replicaram a visão de Gibson e apresentaram-nos as potencialidades da realidade 

virtual. Documentos fílmicos como Os Substitutos ou Matrix colocam a ênfase na 

eventualidade de os nossos avatares virtuais poderem substituir-nos completamente, 

no caso de Matrix, sem o intuirmos. A trilogia dos irmãos Wachowski revitaliza a 

noção presente em a “Alegoria da Caverna” de vivermos uma vida ilusória como os 

condenados ao cativeiro.  

O herói de Matrix, Neo, é colocado face a um dilema: continuar a viver a sua 

existência falaciosa e superficial, de modo passivo, ou conhecer o verdadeiro mundo 

inteligível que se esconde além das aparências. Neo opta pela segunda opção, libertar-

se e conhecer a verdade. Ele descobre que os humanos são escravos de um poderoso 

sistema de máquinas inteligentes designado de Matrix que controla todas as mentes 

humanas. Neo elege o trilho mais doloroso, representado uma metáfora da condição 

humana. Decisivamente, alcançar a verdade nem sempre se revela recompensador. 

Esta assunção assume novos contornos à luz do género utópico com o qual a FC 

denota uma forte e profícua ligação.  

No fim do século XIX, primórdios do século XX, Wells tornou-se o porta-voz 

da FC. No romance A Máquina do Tempo apresenta-nos um futuro tenebroso em que 

a humanidade está dividida em duas classes procedentes do tecido social vigente no 

período da Revolução Industrial. Os Morlocks são uma espécie predadora  

animalesca, descendente da anterior classe reprimida dos trabalhadores que sacrificam 

e se alimentam dos pueris Eloi. Enquanto o nome destes últimos etimologicamente 

deriva da expressão hebraica “Elohim” – Deus, o termo Morlock é uma referência a 

Moloch, a divindade pagã que sacrificava crianças. Esta aceção é prenunciadora da 

divisão social exposta na obra de Wells, na qual, relembre-se a separação entre as 

duas espécies de humanos (Eloi e Morlocks) dever-se-ia à exploração exercida pela 

classe governante em relação à classe subjugada ao longo da história, tornando-se o 

grupo dominado em grupo dominador.   

Wells sintetiza o lado negro do progresso científico. Após Wells, outros lhe 

sucederiam, vislumbrando no surgimento de armas de destruição massiva, de meios 

tecnocientíficos intrusivos e omnipresentes e de governos e ideologias tirânicas um 

futuro sombrio para a humanidade. Lang, em Metrópolis, Zamyatin, em We, Huxley, 

em Brave New World, Boye, em Kallocaína, Orwell, em Nineteen Eighty-Four, 
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Bradbury, em Fahrenheit 451, ou Godard, em Alphaville resumem as suas parábolas 

como se a felicidade pudesse ser alcançada pelo aceitar dos meios tecnológicos no 

nosso habitat. Contudo, a suposta felicidade impõe o fim da privacidade, da liberdade 

e da individualidade individuais. O preço a pagar quando se deseja alcançar a 

verdade, além das cortinas do mundo ilusório, é a rasura social ou mesmo a sentença 

de morte. Em todas aquelas ficções, os protagonistas ousam libertar-se dos grilhões 

que lhe são determinados, intentando, no processo, abraçar o âmago da sua essência, o 

que o torna um ser humano único e indivisível. No entanto, os seus propósitos 

esbarram nos governos despóticos que controlam tudo a seu bel-prazer para a 

propagação da sua doutrina. No decurso da sua ação autoritária e desumana, tornam 

os seus concidadãos em seres uniformes, amorfos e ignorantes, idêntico ao que sucede 

ao mundo das máquinas explorado em Matrix. 

O matemático e escritor Vernor Vinge no ensaio The Coming Technological 

Singularity projeta uma realidade apocalíptica para a civilização humana com a 

evolução desenfreada da I.A. No seu entender, a iminência irreversível do evento 

conhecido como “singularidade tecnológica” abriria caminho ao fim da era humana. 

Ao longo da história da humanidade, numerosas culturas exploraram a 

temática do fim do mundo. As causas mais populares prendiam-se com desastres 

naturais, pragas, epidemias, guerras devastadoras, ou cataclismos cósmicos. No 

entanto, somente com o Cristianismo, mormente através de um conjunto de textos 

compilados com o título de Apocalipse (“revelação”), se apresenta uma dissertação 

mais precisa e complexa sobre a destruição do mundo e da humanidade e um período 

posterior, em que o próprio Deus reconstruiria a Terra e julgaria todos os mortais. 

Com o passar dos séculos, o Apocalipse constituir-se-ia como sinónimo do fim 

dos tempos. Por seu turno, a sua imagética fascinaria gerações de escolásticos e leigos 

à procura de sinais que pudessem antecipar a sua materialização. A temática 

escatológica do texto, cedo despertou a atenção da FC, ao oferecer a escritores, 

guionistas e realizadores um terreno fértil para as suas deambulações científico-

especulativas. Mary Shelley embala em The Last Man a devastação da humanidade 

provocada por um agente viral, tema que seria replicado no romance I Am Legend e 

em documentos fílmicos como Night of the Living Dead, 28 Days Later, ou o 

romance World War Z: An Oral History of the Zombie War e respetiva transposição 

fílmica homónima. Porém, o que distingue as duas primeiras obras das demais é o 

caráter introspetivo de ambas as narrativas. Deparamo-nos com as angústias dos 
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protagonistas no decurso da sua peregrinação por uma Terra infértil à procura de 

sinais de vida e o desalento ao descobrirem que eles são últimos bastiões de uma 

civilização extinta. I Am Legend inaugura a ameaça do fim sob a forma de mortos-

vivos, semelhantes a vampiros. A sua influência foi notória, tendo inspirado as outras 

obras supracitadas. A descrição destas criaturas hediondas e temíveis, outrora 

humanas, explora a sobranceria da tecnociência em criar vírus letais ou super-homens, 

revelando o seu total desrespeito para com as leis que regem a natureza. 

Definitivamente, a FC encontra na temática do fim do mundo um palco 

privilegiado para examinar as relações entre a tecnociência, o Homem, a sociedade e a 

natureza envolvente. Um cenário apocalíptico induzido por uma guerra devastadora é 

um cenário repetido exaustivamente. Se Kubrick, em Dr. Strangelove, ironizou com a 

ameaça de um conflito nuclear entre os Estados Unidos e a U.R.S.S., em plena Guerra 

Fria, Shute, no romance On the Beach, concluiu que um tal evento sentenciaria toda a 

humanidade.  

Todavia, outros autores contemplaram uma visão mais alargada da história 

após o desastre nuclear, como Miller Jr., em A Canticle for Leibowitz, Hoban, em 

Riddley Walker, ou Miller na saga fílmica Mad Max. As narrativas especularam 

acerca dos tipos de comunidades que emergiriam num mundo envolto em misticismo 

e dogmatismo em consequência direta da guerra. Num mundo virado do avesso, 

somente os mais aptos e mais bem apetrechados poderiam prevalecer. A violência 

torna-se uma constante, tal como as recorrentes investidas de saqueadores, ao 

esgaravatarem tudo aquilo que possam trocar por recursos. 

Estes cenários apocalípticos revelam a morte agonizante do Homem, 

sucumbindo face a sua natureza violenta, assomando o monstro que transporta dentro 

de si. O Homem torna-se no “Outro”, quando os seus instintos mais básicos e bestiais 

emergem. Há como uma antropomorfização dos nossos mais obscuros pesadelos. O 

mesmo monstro que povoa as lendas e mitos arcaicos tem a sua essência na própria 

humanidade. 

* 
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O rótulo de género maldito e subversivo que a FC ostenta, é o mesmo género 

que evidencia a capacidade de fazer o público vislumbrar o futuro. Ao longo das 

décadas, tem conseguido readaptar-se e apresentar um discurso vivo e multifacetado 

que nos permite especular de modo científico sobre o que nos rodeia. A FC vai 

evoluindo ao sabor dos tempos e das conquistas e dos recuos civilizacionais da 

própria humanidade, demonstrando a capacidade de analisar a sociedade e tecer uma 

narrativa metafórica. Não sabemos afirmar com total exatidão como será o futuro da 

nossa espécie daqui a cem ou mil anos, ou se coincidirão duas ou mais versões 

humanas. Talvez assistamos à coexistência entre um ser humano poderoso e com 

funções de liderança, o super-homem, e outro biogeneticamente inferior, confinado a 

ser servo daquele, o infra-humano. O Homem do futuro poderá carregar e descarregar 

a sua consciência para uma máquina e ir substituindo os velhos órgãos por novos 

órgãos, literalmente mudar o seu corpo gasto por um novo corpo ad eternam, 

prolongando a sua existência de modo ilimitado. A emergência do Homem pós-

humano poria fim às nossas debilidades físicas e mentais, existindo à margem das 

noções do bem e do mal como foi sugerido por Nietzsche. O super-homem 

representaria uma nova era para a civilização, continuando a carregar o legado do 

património histórico do ser humano até um dia em que esta nova entidade deixaria de 

encontrar afinidades e semelhanças com o Homem do qual adveio e totalmente 

distinto deste e finalmente proclamaria o seu reinado na Terra e quem sabe alargaria a 

sua influência pela galáxia fora. 

Há demasiadas variantes em jogo que não nos permitem determinar como será 

o amanhã, sobretudo devido à complexidade da nossa própria natureza, o que nos

torna únicos e especiais à face da Terra. Cabe-nos a nós seguir o melhor rumo com

vista a um aproveitamento do nosso potencial e tirar o melhor partido da nossa

imaginação; imaginação que nos confere a capacidade para pintar o futuro e moldar

os nossos sonhos. A imaginação é a ferramenta mais preciosa de qualquer arte.

Enquanto meios expressivo-artísticos o cinema e a literatura catapultam os sonhos e

as ambições do Homem e tal como os primeiros hominídeos contavam nas paredes

das cavernas as suas aventuras, servindo de legado cultural ao resto da comunidade,

também a FC, enquanto género artístico, sonda a mente humana e o mundo que nos

espreita à procura de respostas aos desafios que enfrentamos num mundo que se

tornou demasiado pequeno para as ambições humanas. A FC recorre à metamorfose

para projetar, quer os nossos sonhos e desejos rumo à transcendência, quer os nossos
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mais sombrios receios materializados na degeneração humana. 

* 

 

Obviamente não há respostas, mas sim palpites para o futuro do Homem. O 

nosso favorito denota um caráter pós-humano e transcendente, sendo ilustrado por 

Isaac Asimov, em “The Last Question”, conto publicado em 1956, na revista Science 

Fiction Quarterly. Quando o tempo e o espaço se contraem, o Homem já há muito 

desaparecera e apenas o supercomputador que ele construíra se preservara, evoluindo 

de tal forma que emerge como uma consciência suprema no universo e ordena: “Faça-

se luz! E a luz fez-se” e então a vida recomeça a despertar novamente por todo o 

universo. 
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