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RESUMO 
 

Ao longo de sua evolução, o cinema ultrapassou o status de entretenimento e acabou 

se tornando um importante meio de comunicação, capaz de representar realidades, lançar 

tendências e até formar opiniões. Entre os diversos gêneros cinematográficos, encontra-se o 

de ficção científica, que trata, entre outros temas, da relação entre o homem e a máquina, que 

é uma das características da cibercultura. Assim, o presente trabalho final de graduação tem 

como principal objetivo averiguar de que forma o imaginário do subgênero literário 

conhecido como cyberpunk é retratado pelo atual cinema de ficção científica, a partir da 

análise do filme The Matrix (1999). Para suprir tal questão, desenvolveu-se um breve 

apanhado histórico sobre a cibercultura passeando por sua evolução sociotécnica, sobre a 

literatura cyberpunk e suas principais características, e do próprio cinema de ficção científica. 

Também foi tratado sobre os conceitos do imaginário tecnológico na sociedade. Por fim, foi 

desenvolvido um embasamento nas teorias de análise fílmica e de imagem para destacar a 

aproximação entre o atual cinema de ficção científica e os traços estilísticos da literatura 

cyberpunk. A partir da análise dos dados, foram identificadas cenas e sequências do filme The 

Matrix que apresentam, através dos figurinos ou dos cenários, alguns dos traços estilísticos 

mais característicos do gênero cyberpunk. 

 

Palavras-chaves: Matrix, cyberpunk, cibercultura. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Criado em 1985 pelos irmãos Lumiére, em Paris na França, o cinematógrafo trouxe ao 

mundo a magia das imagens em movimento, e encantou o público que frequentava os cafés 

parisienses. Um século após sua criação e evolução tecnológica, o cinema deixou de ser 

apenas uma ferramenta de diversão, para ocupar um papel mais complexo dentro da 

sociedade. Hoje, o vemos como um meio de comunicação capaz de representar realidades das 

mais diversas. Dentre os vários gêneros que compõem a sétima arte está o de ficção científica. 

Ele está presente desde os primórdios do cinema, sendo chamado também de Cinema 

Fantástico. Como exemplo, podemos citar os clássicos King Kong (...) e A Viagem do Homem 

à Lua (George Meliés), lançados ainda na era do cinema mudo. O tema desperta curiosidade e 

tem a capacidade de instigar e até mexer com o imaginário coletivo. Para ilustrar tal situação, 

temos a passagem histórica protagonizada por Orson Welles, que como radialista, aterrorizou 

a população de Nova Iorque, em outubro de 1938, ao interpretar a história do livro Guerra dos 

Mundos de H. G. Wells. 

Passado um longo período desde a cena protagonizada por Welles, hoje vivemos em 

um mundo bastante modificado, no qual o “eu”, atualmente, apresenta-se, segundo Poster 

(1990), descentralizado e fragmentado em uma contínua instabilidade. Onde, nesse universo 

informacional, o mundo é visto como uma tela, e nós, como uma espécie de jogo de 

significações. Ou seja, nós não representamos ou escrevemos o mundo, e sim, ele nos escreve 

e nos representa. Muito dessa capacidade de nos representar é realizada por meio do cinema.  

Além disso, hoje, vivemos um período no qual não há mais a possibilidade em pensar 

a sociedade atual distante ou separada das já não tão novas tecnologias da informação. As 

mudanças pós-revolução tecnológica ainda não cessaram. Consequentemente, as dúvidas 

sobre o tema estão longe de serem sanadas. Percebemos isso ao usarmos termos encontrados 

facilmente no nosso dia a dia. A sociedade contemporânea encontra-se na era dos 

homebanking
1
, cartões inteligentes

2
, celulares, chips, smartphones

3
, pages, entre outros. 

Poderíamos dizer que o mundo, hoje, está conectado. 

                                                                 
 
1
 Homebaking consiste num serviço prestado pelos bancos que permite efetuar operações financeiras, como 

pagamentos, pela internet direto na página do banco. 

 
2
 Cartões inteligentes, também conhecidos como smart cards, são usado em cartões bancários e de identificação 

pessoal. Eles são encontrado também nos celulares GSM (chip) e possuem capacidade de processamento e 

memória.  
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Assim, existe a necessidade de tentarmos compreender melhor essas mudanças. 

Transformações estas, que não ficam presas apenas no âmbito operacional da vida cotidiana. 

Elas acabam por influenciar o modus operandi da sociedade. Com isso, junto às novas 

relações sociais decorrentes dessas novas práticas cotidianas, surgem dúvidas, medos e até 

certo fetichismo relacionado à tecnologia. E o cinema de ficção científica parece ter se 

tornado um agente importante nesse sentido. Ao projetar seu olhar sobre o tema, ele acaba por 

abrir a possibilidade de discussão sobre o assunto. Podendo assim, ser visto como um 

relevante objeto de pesquisa para refletirmos sobre essa relação do homem e seu “admirável 

mundo novo”.    

Assim, o presente Trabalho Final de Graduação visa investigar e analisar de que 

maneira o imaginário da cultura cyberpunk, que trata exaustivamente a relação do homem 

com as novas tecnologias da informação, é retratado pelo atual cinema de ficção científica, a 

partir da análise do filme The Matrix. A fim de revelar como o assunto é tratado dentro da 

obra cinematográfica em questão, e no ensejo de responder aos questionamentos da pesquisa, 

optamos por tecer, no primeiro capítulo, um breve histórico sobre a forma sociocultural que 

surge com a convergência entre as telecomunicações e a informática, conhecida como 

cibercultura. Para isso, nos baseamos, principalmente, nos estudos realizados pelo 

pesquisador André Lemos.  

Como o objetivo da pesquisa é o de averiguar de que forma o cinema de ficção 

científica aborda a cultura cyberpunk por meio de seus traços estilísticos, no segundo capítulo, 

optamos por trazer uma explanação a cerca do imaginário tecnológico que acaba por fomentar 

a discussão dos principais temas retratados pelo subgênero cinematográfico tratado no 

presente trabalho como cinema de ficção científica, assunto do próximo capítulo. Aqui, como 

não há um conceito único sobre imaginário, usamos como base as pesquisas realizadas por 

Erick Felinto.  

 Da mesma forma que pensamos ser importante a contextualização histórica a cerca do 

cinema, consideramos também, que seu subgênero conhecido como ficção científica deva ser 

tratado. Como o presente trabalho irá tratar, também, dos traços estilísticos formadores do 

imaginário tecnológico, pensamos que a evolução histórica deste subgênero da literatura, que 

                                                                                                                                                                                                        
 
 
3
Smartphone é um telefone móvel com funcionalidades bastante avançadas que podem ser estendidas por meio 

de programas executados por seu sistema operacional. Entre as funções estão conexão de internet e 

sincronização de dados para que ele funcione como se fosse um computador pessoal. 
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acabou sendo incorporado ao cinema, traga uma importante contribuição para uma melhor 

compreensão da nossa pesquisa. No entanto, a exemplo da dificuldade encontrada ao tratar 

sobre imaginário, quando o assunto é ficção científica também não há uma unanimidade a 

respeito de sua evolução histórica. Por isso, optamos por usar como base para a presente 

pesquisa, os trabalhos realizados pela estudiosa Adriana Amaral.  

Antes de apresentar o nosso objeto de estudo, iremos elencar as principais 

características estilísticas e simbólicas da cultura cyberpunk. Para isso, buscaremos 

referências em trabalhos realizados, pelos já citados Adriana Amaral e André Lemos, 

referentes a este que é o tema central do nosso trabalho, no qual iremos corroborar com as 

afirmações destes pesquisadores, quando afirmam que o The Matrix foi concebido dentro da 

estética cyberpunk.     

Por fim, chegamos ao capítulo no qual apresentamos o nosso objeto de estudo. Para a 

observação, investigação e análise aqui propostas, escolhemos o filme de ficção científica The 

Matrix. A escolha da obra dos irmãos Wachowski, deu-se pelo fato de a mesma transcender o 

mundo do entretenimento entrando para a história do cinema ao ganhar diversos prêmios, 

entre eles quatro estatuetas do Oscar. Além de seu roteiro trazer engendrada uma série de 

simbologias que transitam entre religião, filosofia, cultura cyberpunk, entre outros, ele 

também foi responsável por inovar nos efeitos especiais. Um exemplo disso foi o 

aperfeiçoamento da técnica Bullet-Time
4
. Ela ficou bastante conhecida ao ser utilizada na 

famosa cena onde Neo, o protagonista, desvia das balas disparadas pelo agente Smith. No 

entanto, o principal motivo para optarmos por esse determinado filme foi o fato de sua 

narrativa ir ao encontro do objetivo principal do nosso trabalho, que consiste em tentar 

entendermos, de forma mais clara, como se passa o olhar do cinema de ficção científica sobre 

o homem, estando ele inserido dentro da cibercultura, mais especificamente, na cultura 

cyberpunk.    

Os próximos capítulos trazem explanações teóricas a respeito da linguagem 

cinematográfica, para que, consigamos demonstrar a função dos elementos cinematográficos 

essenciais aos filmes. Assim, neste sentido, o estudo sobre estes elementos indispensáveis do 

                                                                 
 
4
 A técnica Bullet-Time é um efeito usado principalmente na cena do desvio das balas, em que o protagonista do 

filme, Neo, enfrenta cara-a-cara o agente Smith. Para sua execução, os irmãos Wachowski pegaram várias 

câmeras posicionando-as em circulo. Num estúdio de fundo azul, Keanu Reeves gravou o movimento o mais 

rápido possível. Depois disso, ela foi editada e ganhou uma lenta rotação de 360º. Estava pronta a cena, que 

provavelmente, tenha sido a maior responsável pelo filme ter ganhado o Oscar de Melhores Efeitos Especiais no 

ano de 2000. No entanto, vale ressaltar, que esta técnica já havia sido utilizada em outros trabalhos, como no 

videoclipe da música Army Of Me da cantora islandesa Björk, dirigida pelo diretor Michel Gondry. 
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cinema torna-se fundamental para que consigamos compreender de que forma uma obra 

cinematográfica é apresentada ao espectador.  

Para as análises presentes no último capítulo, tomamos como base os conceitos de 

representação dos elementos da linguagem cinematográfica, em especial o figurino e cenário, 

trazidos por Marcel Martin e que defendem a existência de valores representativos nos filmes. 

Com isso, a partir do referencial teórico apresentado ao longo da pesquisa, tentaremos 

responder as seguintes perguntas: Quais elementos estilísticos da cultura cyberpunk são 

apresentados no decorrer da narrativa? De que forma a construção do figurino e cenário do 

filme se apropriou de elementos da cultura cyberpunk? 

De antemão, sabemos as obras cinematográficas trazem engendradas traços culturais, 

que são, invariavelmente, orientados de acordo com o posicionamento singular de seu 

idealizador. Ou seja, cada filme é passível de diferentes abordagens, e dependem basicamente 

do olhar do diretor e roteirista.  

Com isso, o presente projeto de TFG irá analisar o filme Matrix para demonstrar, a 

partir da análise de dois elementos visuais da linguagem cinematográfica, o figurino e o 

cenário, como seus autores construíram o imaginário da cultura cyberpunk, que estudiosos 

como Adriana Amaral e André Lemos afirmam estar engendrado na obra.   
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2 CIBERCULTURA 

 

Para uma melhor compreensão de nossa pesquisa, achamos por bem tecermos um 

breve histórico sobre a cibercultura. Podemos situar seu nascimento a partir do surgimento da 

microinformática na metade dos anos 70. Porém, mais do que uma questão tecnológica, ela se 

apresenta por meio dos impactos socioculturais potencializados devido ao surgimento dessas 

novas tecnologias e influenciados pela contracultura americana. Como exemplo disso 

podemos citar o lema da microinformática: “computadores para o povo” (LEMOS, 2002).  

Assim, o advento da tecnologia do computador pode ser explicado a partir de três 

condições históricas: condições técnica, social e ideológica. A informática, baseada na 

cibernética, é uma forma de aliar o conhecimento da natureza à forma funcional da sociedade 

moderna. Por meio da linguagem digital cria-se a possibilidade de automatizar a informação 

resultando em uma leitura da realidade. A cibercultura origina-se nesse mundo quantificado, 

que tenta traduzir a natureza através de bits (LEMOS, 2002). 

Como vimos anteriormente, a cibercultura tem como base a microinformática, que, por 

sua vez, tem sua formação devido ao desenvolvimento científico a partir dos anos 40: 

cibernética (1948), inteligência artificial (1956), tecnologia de comunicação de massa (rádio, 

televisão e telefone), telemática (1950) e a teoria da auto-organização e de sistemas (1960). 

(LEMOS, 2002) 

Os primeiros passos no tratamento automático da informação foram fortemente 

influenciados pela cibernética entre 1940 e 1960. Um segundo momento é caracterizado por 

sistemas ligados às universidades e à pesquisa militar (minicomputadores) e deu-se entre 1960 

a 1970. Já o terceiro passo iniciou em 1970 com o surgimento dos microcomputadores e das 

redes telemáticas. Uma quarta fase é proposta por André Lemos (2002):  

 

Esta seria a que aparece na metade dos anos 80, caracterizada pela popularização do 

ciberespaço e sua inserção na cultura contemporânea. Se a terceira fase foi a do 

computador pessoal (PC), a década de 90 (e o século que se aproxima) é a fase do 

computador conectado (CC) (LEMOS, 2002, p. 108). 

 

Na primeira fase da informática o desenvolvimento dos computadores é influenciado 

pela teoria cibernética. Este é o período metafísico da informática, onde as máquinas 

cibernéticas irão tentar imitar o cérebro humano e simular seres vivos. Porém, a próxima fase 

será caracterizada pelos processos de transmissão e automatização da informação. Enquanto 

isso, a cibernética pretende refletir sobre os usos destas ferramentas comunicacionais. Com 

isso, aos poucos a cibernética vai se separar da informática:  
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A primeira fase da informática vai ser concebida como uma utopia, cujo objetivo é a 

transformação do homem e da sociedade. A invenção de computadores desvincula-

se da compreensão do que é o homem e sobre quais seriam os impactos dessas 

máquinas em meio à sociedade, migrando para o desenvolvimento de máquinas que 

tratarão (de forma mecânica) a informação – basicamente calcular e contar 

(LEMOS, 2002, p. 109). 

 

Após essa mudança, o novo modelo será um grupo formado pela IBM, militares, 

universidades e institutos de pesquisa.  Como vimos anteriormente, na década de 1940 já 

eram dados os primeiros passos do que viria a se tornar a microinformática. Aqui, 

mostraremos como a evolução tecnológica está diretamente ligada às transformações da 

sociedade.  

Na década de 60, uma ideia começa a tomar força: a de uma comunidade eletrônica ou 

virtual. Assim, a partir do desafio de reunir pessoas através de comunicações mediadas por 

computadores, foi formada a ARPANET, origem da atual internet que entrou em operação em 

1969.  

Em 1975 foi criado, no Novo México, o primeiro microcomputador: o Altair. 

Simultaneamente em 1977 surgem a cultura punk na Inglaterra e o Apple II na garagem dos 

Steves (Jobs e Wozniak). Em 1981, a partir de um modelo da IBM é criado o primeiro PC 

(personal computer). Três anos depois surge o Apple Macintosh, simbolizando o paradigma 

social da época, como nos mostra André Lemos (2002): 

 

O Macintosh, simbolizado por uma maçã mordida, criado em uma garagem e 

pretendendo ser interativo, convival e democrático, estava em ruptura total com os 

ideais modernos, cujo modelo era a IBM, um equipamento gigantesco, centralizado 

e relacionado à pesquisa militar. Mais que simples inovações técnicas, o nascimento 

da microinformática (e da cibercultura) é fruto de movimentos sociais. Aqui aparece 

uma nova lógica em relação às novas tecnologias digitais, onde a lógica tradicional 

“cede, em parte, o lugar a uma imagem lúdica, criativa, enriquecedora da 

informática” (LEMOS, 2002, p. 111).   

 

Com isso, percebemos que a microinformática é fruto de dois adventos importantes do 

final do século, um técnico e outro cultural. Em primeiro lugar, ela torna-se possível a partir 

da miniaturização de componentes, aumento da memória e velocidade de processamento, 

fatos que resultaram em máquinas mais baratas e potentes. Em segundo lugar, ela aparece 

como fruto de uma invenção de radicais californianos que tinham por meta lutar contra a 

centralização e a posse de informação pela camada científica, econômica, industrial e militar. 

Também podemos agregar a isso a efervescência social, de cunho técnico-místico-anarquista, 
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que lançou as bases das sociedades digitais contemporâneas. Como por exemplo, a atitude 

cyberpunk
5
, que dá origem à cibercultura dos anos 80.   

Como vimos, a cibercultura surge com a microinformática numa mobilização dos 

primeiros hackers. Estes lutam contra o peso da segunda informática instituída por sistemas 

centralizados, objetivos militares, especialistas técnicos, etc. Ou seja, a microinformática tem 

como objetivo democratizar o acesso à informação na sociedade. Essa nova configuração 

sociotécnica trazida pelos radicais californianos visa garantir à sociedade, por meio das redes 

telemáticas, o direito a liberdade de expressão e privacidade. 

Percebemos que a microinformática, base da cibercultura, é fruto de uma apropriação 

social das tecnologias. Essa apropriação vai além de sua funcionalidade econômica ou 

eficiência técnica, como afirma André Lemos:  

 

A democratização dos computadores vai trazer à tona a discussão sobre os desafios 

da informatização das sociedades contemporâneas já que estes não só devem servir 

como máquinas de calcular e de ordenar, mas também como ferramentas de criação, 

prazer e comunicação; como ferramentas de convívio (LEMOS, 2002, p. 112,). 

 

Em 1973, o sonho das comunidades virtuais começa a se concretizar. Nessa época, 

vários grupos já pensavam na possibilidade de criar uma tecnologia alternativa de simples 

utilização, interativa e democrática. Então, aparece o projeto Community Memory. Nele, cada 

participante poderia ler e introduzir mensagens de forma direta, sem um controle central. Aos 

poucos o perfil do usuário de informática também se transformava. Na primeira informática, o 

analista programador é um matemático programador ligado à pesquisa militar, às grandes 

universidades ou institutos de pesquisa. Na segunda informática (minicomputadores), esse 

profissional torna-se um expert em informática, passando a trabalhar em grandes escritórios. 

Com o surgimento da microinformática, surge mais um indício que marca a sociedade pós-

moderna. A figura do expert é substituída pela do amador. Ou seja, agora o usuário não 

precisa, necessariamente, ser um especialista, analista de sistemas ou programador. 

A popularização da interface gráfica foi a grande responsável pela apropriação da 

microinformática pela sociedade. Ela foi popularizada com o Apple Macintosh, que tinha 

como objetivo trazer ao grande público um sistema de manipulação de informações de fácil 

manuseio. Ele foi responsável, através de sua interface gráfica, por estabelecer um diálogo 

entre homem e máquina. Durante a evolução da interface gráfica, foi realizada uma 

apropriação icônica de objetos do nosso dia a dia. Assim podemos reconhecer de forma 

                                                                 
 
5
 O termo foi cunhado pelo escritor Bruce Bethke em 1983, e dá nome a um subgênero da ficção científica. Este 

termo será tratado com maior profundidade no capítulo 5 deste trabalho. 
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cognitiva suas ações, como por exemplo: ambiente desktop (metáfora de uma mesa de 

trabalho), mouse, pastas, ícones e barras de menu.   

Assim, chegamos ao ponto máximo da apropriação da microinformática pela 

sociedade contemporânea. Ou seja, as novas formas de interação homem-máquina foram 

decisivas para a popularização dos microcomputadores.  Com isso, a sociedade 

contemporânea vai aos poucos aproveitar o potencial comunitário e agregador dessa nova 

tecnologia. Se no nascimento da microinformática, na década de 70, os hackers pregavam a 

contestação do poder do establishment que controlava a grande informática propondo assim a 

informática para todos, na década de 90, com o surgimento da World Wide Web, os 

internautas propõe uma conexão generalizada. Esta nova noção de interatividade com os 

computadores e o ciberespaço vai afetar de forma radical as relações dentro da cibercultura 

contemporânea. 

Como vimos anteriormente, a evolução tecnológica dos computadores vem de longa 

data. Porém, esse desenvolvimento não ficou restrito apenas ao cunho técnico. Ao longo dos 

anos, os próprios conceitos e ideias de como deveriam ser usadas essas novas tecnologias pela 

sociedade foram sofrendo mutações. Um dos resultados desse impacto foi a criação da rede 

mundial de computadores.  

A internet oferece a seus usuários uma infinidade de possibilidades em sua navegação. 

Com isso, acaba tornando-se uma verdadeira “incubadora midiática”, ao dar espaço para a 

criação de diversos dispositivos comunicacionais.  

Com a evolução da grande rede e sua consequente ampliação funcional, surgiram e se 

proliferaram os chamados Agentes Inteligentes que são “programas residentes nas redes 

telemáticas, operados de forma autônoma e automática, [que] aprendem processos e realizam 

tarefas” (LEMOS, 2002, p. 127). Como exemplo de Agente Inteligente, podemos citar 

programas como o ARCHIE, que buscava informações a partir de um nome de arquivo ou 

uma palavra. Atualmente, há diversos destes programas funcionando no ciberespaço de forma 

automática e autônoma. Um tipo de Agente Inteligente bastante ativo são os webcrawlers, 

programas responsáveis por vasculhar diariamente as bilhões de páginas da web para então 

formar os índices utilizados pelos sites de busca, como Google ou Yahoo!.  

Assim, percebemos que a evolução tecnológica, primeiro dos microcomputadores e 

posteriormente da internet vai, aos poucos, modificando suas formas funcionais e de interação 

entre homem e máquina. Com isso, surgem novas possibilidades, e também novas formas de 

interação do homem dentro do ciberespaço. 
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A relação do homem com a técnica está diretamente ligada a sua evolução histórica. 

Como exemplo disso, temos o surgimento de cidades estruturadas pelas primeiras civilizações 

e impérios, o surgimento da escrita (3.500 a.C.), o desenvolvimento dos transportes, da 

metalurgia, etc. No entanto, ela começa a ser dessacralizada somente a partir do século V. a.C. 

Ou seja, é nesse período que os sofistas efetuam os primeiros esforços em busca de 

explicações racionais para os feitos do homem. Já no século XIV, a técnica torna-se elemento 

de reflexão, como nos mostra André Lemos:  

 

A ciência começa a sentir necessidade da técnica e a técnica da ciência, instaurando 

o germe da modernidade técnico-científica. O empirismo passa a ter seu lugar no 

desenvolvimento de uma tecnologia ou, ao menos, aparece como uma preocupação 

quanto à relação ordenada e sistemática da técnica (LEMOS, 2002, p 47).  

 

Nesse período, a utilização da técnica já não é mais sinônimo de medo e transgressão. 

Agora, ela é vista como progresso social. Ou seja, ela remete ao ser humano e não mais à 

natureza. Como nos mostra Lemos (2002, p. 49), nasce aqui “um novo código de conduta que 

vê na técnica um instrumento de transformação radical do mundo, passando a ser mesmo a 

condição ontológica de uma escatologia do progresso”.  

Chamamos de Revolução Industrial o fenômeno observado na Inglaterra em torno de 

1780 com a indústria têxtil, a invenção da máquina a vapor e as primeiras aplicações 

industriais com a produção de ferro de boa qualidade. Assim, entramos na era do “progresso a 

partir da tecnologia”. Na metade do século XIX acontece uma nova revolução baseada na 

eletricidade, petróleo, motor a explosão e indústrias de síntese química (lubrificantes). Nessa 

época, os meios de transporte de comunicação tornam-se cada vez mais diversificados. 

 

Este sistema técnico moderno vai criar um desconforto, ou o que Lewis Munford 

chamou de mal estar da civilização e Guattari e Deleuze de modo esquizofrênico do 

capitalismo, misturando medo e excitação, contradições e paradoxos. O progresso 

técnico encaixa-se, justamente, nesta nova conjuntura social (LEMOS, 2002, p. 51).   

 

Como vimos, o domínio da técnica pelo homem está diretamente ligado à forma como 

a sociedade se estrutura. Ao longo do tempo, a técnica assume valores como: objetividade, 

racionalidade instrumental, universalismo e neutralidade, criando assim, segundo Lemos 

(2002), “uma organização racional e tecnocrática da vida social”.  Ou seja, ela acaba 

assumindo um simbolismo de agente de transformação social. Para alguns pesquisadores, a 

associação ciência-técnica, ao se tornar sacralizada, acaba por assumir o papel de legitimadora 

do progresso social.  

 

A máquina aparece como objeto central de um culto novo, presente, hoje em dia, na 

febre e fascinação pelas novas tecnologias... O social torna-se transparente pela 
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gestão tecnocrática, a natureza é lida e trazida pelos olhos implacáveis da ciência, a 

comunicação torna-se instantânea e planetária na troca sem ruído de informações. 

Aqui aparece um outro mito da modernidade: a transparência (social, 

comunicacional, política), como mostrou muito bem G. Vattimo. Tudo deve ser 

visto, analisado, auscultado sob a imparcialidade da razão (LEMOS, 2002 p. 52-53).  

 

Continuando, André Lemos ainda afirma que: 

 

Pela primeira vez na história da humanidade, a técnica se ergue como um valor e se 

impõe como força simbólica e mítica. A modernidade tecnológica, apoiando-se na 

produção e na organização tecnocrática dos modos de vida, torna-se ela mesma 

terreno de novas mitologias. Embora nossa sociedade menospreze o simbólico, ela 

elege a máquina como um símbolo mágico e místico (LEMOS, 2002, p. 53-54). 

 

Outro advento da modernidade diz respeito ao fato de o progresso técnico ter se 

tonado indiscutível. Ou seja, “a fala técnica se impõe sobre fala de outras ordens já que, com 

o advento da modernidade, entramos numa fase de evolução histórica de eliminação de tudo o 

que não é técnico” (LEMOS, 2002, p. 57). Com isso, corre-se o risco de cair em uma espécie 

de “totalitarismo técnico”. Ocorrendo assim, uma inversão de papeis na qual o homem se 

tornaria um instrumento do desenvolvimento técnico e não o contrário. 

Para finalizarmos este capítulo, como o próprio Lemos (2003) nos mostra, apesar de 

toda a sua complexidade simbólica, tentaremos entender a cibercultura de forma operacional. 

Assim, podemos compreendê-la como a forma sociocultural que emerge da relação simbiótica 

entre a sociedade, a cultura e as tecnologias de base microeletrônica que surgiram com a 

convergência das telecomunicações com a informática da década de 70.  

Seguindo o mesmo raciocínio, podemos dizer que a cibercultura é a cultura 

contemporânea marcada pelas tecnologias digitais. Ou seja, ela não é o futuro, e sim o 

presente. Nós vivemos a cibercultura no nosso dia a dia ao entrarmos em contato com os 

smartphones, tablets, sensores, entre outros. A consequência dessa convergência entre 

informática e telecomunicações vai dar origem ao que vem se chamando de sociedade da 

informação, como defende Castells (1996). Assim, dentro da sociedade informacional, a rede 

é tudo e tudo está em rede.   

Como vimos, o futuro apresentado como ficcional nada mais é do que uma espécie de 

simulacro dos medos, dúvidas e deslumbramento acerca das novas tecnologias. Talvez o 

maior dos medos esteja vinculado ao fato de a cibercultura estar repleta de novas maneiras de 

se relacionar com o outro e com o mundo.  

Como nos mostra André Lemos, hoje, diferentemente do século XIX, o modelo 

estrutural é outro: 
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O paradigma eletricidade/petróleo, motor elétrico e química de síntese do fim do 

século XIX muda, depois da Segunda Guerra Mundial, para um novo paradigma: 

energia nuclear, informática, engenharia genética. Este novo sistema técnico vai 

afetar a vida quotidiana de forma radical com a planetarização da sociedade de 

consumo e do espetáculo. Este é o pano de fundo para o surgimento da cibercultura 

(LEMOS, 2002, p. 56). 

 

No entanto, apesar de estarmos vivendo em outro paradigma, ele não deixará de trazer 

mudanças ao cotidiano da sociedade atual. Agora, nos parece ser de extrema importância 

tentar entendermos de que forma elas podem afetar o imaginário coletivo. Para isso, 

acreditamos que o imaginário do cinema de ficção científica, por tratar exaustivamente o 

tema, seja um importante objeto para debruçarmos nossa reflexão.       
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3 IMAGINÁRIO 

 

Desde sua criação em 1985 pelos irmãos Lumiére na França, a sétima arte passou por 

uma significativa evolução tecnológica. Não tratamos aqui apenas das mudanças que, hoje, 

parecem básicas e até esquecemos de que nem sempre foi assim, como por exemplo, a 

implantação de som e cor nas telas. O cinema, com certeza não sentiu o peso da idade. Ele 

parece estar no auge de sua forma tecnológica.  

As mudanças não param de ocorrer, e ao que parece, estamos longe de atingir um 

limite tecnológico dentro do cinema. Para citarmos como exemplo, temos o ganhador do 

Oscar de Melhor Fotografia na premiação de 2011. O longa Inception (A Origem) levou a 

estatueta na categoria, mesmo tendo seu processo de criação, quase todo, realizado por meio 

de computação gráfica. Como vimos, as transformações ocasionadas pelas novas tecnologias 

passeiam por toda a esfera da sociedade atual, refletindo inclusive na forma de fazer arte.  

Parece paradoxal usarmos o cinema para analisarmos esse tipo de fenômeno, levando 

em consideração que ele próprio acaba por sucumbir às transformações já citadas. Mesmo 

assim, o pensamos como um objeto de estudo a ser considerado. Pois, como defendem os 

conceitos trabalhados por Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété (1994), uma obra traz sempre 

um conjunto de representações, diretas ou indiretas da sociedade na qual está inserida. O 

estudo dos efeitos causados por essas representações também é defendido por Erick Felinto: 

 

Uma investigação crítica das imagens, metáforas e tropos discursivos elaborados a 

respeito das tecnologias digitais permitiria compreender algo do impacto por elas 

causado no seio da sociedade. Pode colaborar para a compreensão daquilo que é 

efetivamente “novo” em tais tecnologias, assim como para o entendimento dos usos 

e finalidades que a cultura lhes atribui em dado momento histórico (FELINTO, 

2007, p. 167). 

 

Então, assim como acontece dentro do cinema, onde a evolução técnica está ligada ao 

desejo de aperfeiçoamento na forma de fazer arte, ao longo de nossa pesquisa podemos 

perceber que a questão da técnica está, também, desde pelo menos a Idade Média, ligada ao 

desejo de aperfeiçoamento do homem. Isso constitui o tema central do imaginário tecnológico 

e da ficção científica atual: a ideia da máquina como instrumento para promover a superação 

dos limites humanos.  Com isso, pensamos a investigação crítica desses signos formadores do 

imaginário tecnológico como uma importante forma de compreender o impacto causado pelas 

novas tecnologias na sociedade. 

No filme The Matrix, onde a civilização se vê adormecida em uma espécie de sonho 

inconsciente e coletivo, tentando, por vezes, desesperadamente acordar, encontramos uma 
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série de referências a esse desejo de transcendência maquínica, como nos mostra Erick 

Felinto: 

 

No mundo de Matrix, as máquinas se assemelham a seres vivos e os homens a fontes 

inorgânicas de energia. O conflito entre homem e máquina é um tema recorrente da 

Science Fiction, parte fundamental de nosso imaginário sobre o caráter apocalíptico 

e totalitário de um futuro dominado pela frieza dos computadores  (FELINTO, 2005, 

p. 19). 

 

Porém, antes de passarmos às analises do nosso objeto de estudo, achamos necessário 

cunharmos um conceito mais claro sobre imaginário. Ao longo de nossa pesquisa, 

percebemos que o imaginário foi, muitas vezes, repudiado dentro da história. Provavelmente, 

essa tenha sido uma das causas das distopias conceituais sobre o assunto. Para executar essa 

tarefa, iremos percorrer alguns dos caminhos propostos por pesquisadores da área, a fim de 

encontrarmos o que mais se aproxima das intenções dessa pesquisa. 

Nas primeiras leituras sobre o assunto percebemos a forte ligação entre tecnologia e 

religião. Hoje, acredita-se que vivemos a “religião da tecnologia” com seus próprios 

sacerdotes e rituais. Por exemplo, o estudioso Jean Baudrillard (1986) acredita que o 

surgimento do simulacro resultou na perda do elemento sagrado da representação. Para ele, a 

ideia de representação era garantida pela instância divina. Agora, com o advento do 

simulacro, o signo se tornou autorreferente. Ou seja, ele deixou de remeter ao real, e 

indiretamente ao divino. 

No entanto, ao mesmo tempo em que as representações que envolvem as tecnologias, 

como por exemplo, as ligações entre ciência e religião, razão e mito, etc, já são parte 

constituinte de nossa cultura, hoje, elas se distinguem pelo caráter diferenciado das novas 

tecnologias. Ao contrário de outros tempos, atualmente, a figura tecnológica não está mais 

centrada no caráter físico da máquina, mas sim no virtual. Nossa representação a respeito do 

computador não está mais fixada em seu aspecto material, em sua imagem mecânica. O que 

nos fascina não é sua identidade corpórea, e sim a imaterialidade de sua inteligência, de sua 

memória, de sua capacidade de armazenamento (FELINTO, 2005). 

Dentro da cultura pós-moderna, dois procedimentos discursivos reforçam a ideia do 

imaginário espiritual a respeito das novas tecnologias. Ele se apresenta tanto dentro do 

discurso analítico como livros e artigos, como dentro da cultura midiática representada pelos 

romances e filmes de ficção científica. Nestes últimos, os signos, representantes míticos da 

tecnologia, são apresentados como uma espécie de desmaterialização da consciência. Aqui, a 

questão principal é a memória, o self, e não mais o corpo. Como resume Erick Felinto, em 

Matrix, isso nos é apresentado de forma clara:  
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A humanidade é incorporada à máquina, assim como a máquina incorpora o 

humano. Encerrados em seus casulos, vivendo uma existência puramente mental, os 

sujeitos são máquinas pensantes incorporais (FELINTO, 2005, p. 20). 

 

Esta tecnocultura, robustecida pela própria tecnologia, acaba por reforçar o imaginário 

da transcendência incorporal. Para exemplificarmos esta questão, citaremos o que Erick 

Felinto batizou de “messias impuro”. Na atual ficção científica, os problemas espaço-

temporais são resolvidos por meio da fantasiosa noção de extra-humano. Como o pesquisador 

nos mostra, se não podemos apagar completamente o corpo, que ao menos, possamos fazer 

dele um híbrido, estendendo sua capacidade. 

 

Tenho a impressão de que o modelo de herói da ficção científica mais recente 

demonstra com frequência essa fantasia. Penso em filmes como Cidade das Sombras 

(1998), Matrix (1999), A Ameaça Fantasma (1999) ou Robocop (1987), onde o 

protagonista é um híbrido que conecta o mundo humano ao mundo da máquina ou 

do alienígena. Chamo a esses personagens de “messias impuros”, pois suas 

trajetórias se desenvolvem no quadro de um simbolismo messiânico. Eles têm a 

função de “redimir”, de “salvar”, de “ensinar” uma humanidade decaída, 

estabelecendo uma ponte entre o humano e o além-do-humano (FELINTO, 2005, p. 

49). 

 

Seguindo nessa mesma linha de pensamento, chegamos ao que o sociólogo Hermínio 

Martins (1996) chamou de “Gnosticismo tecnológico”. O termo “gnóstico” foi usado 

originalmente para qualificar uma série de seitas e manifestações religiosas surgidas nos 

primeiros séculos depois de Cristo. Ele era caracterizado por alguns traços em comum, como 

o dualismo corpo-espírito, a divinização de seus iniciados e a luta contra os limites humanos.   

 

A obtenção do “conhecimento” (gnose), secreto e reservado aos adeptos, era o 

objetivo fundamental das práticas gnósticas. Enquanto forma mentis, a gnose se 

caracteriza como estrutura de pensamento trans-histórica que poderia ser descrita 

como uma ciência da espiritualidade (FELINTO, 2005).  
 

Erick Felinto ainda complementa afirmando que:  

 

A gnose é a imanentização do princípio divino, ou seja, a transposição da ideia de 

divindade para o interior do sujeito e do horizonte das experiências humanas. Ser 

gnóstico é, portanto, exercer a divinização de seu self; é adotar uma forma de 

religiosidade estetizada, “quase literária” (1996: 33), nas palavras de Harold Bloom, 

autor que, aliás, exemplifica a penetração da gnose na esfera da estética. A gnose 

aparece, assim, como uma religiosidade “humanizada”, valorizadora da criatividade 

do sujeito, extremamente apropriada às experiências e gostos dos modernos ou pós-

modernos (FELINTO, 2005, pg. 37). 

 

Com isso, como nos mostra o sociólogo Hermínio Martins, podemos entender o 

“gnosticismo religioso” como um “imaginário de superação do orgânico, do corpóreo, da 

finitude humana e das limitações existências”.  E essa matriz é recorrente nas imagens e 

símbolos formadores do discurso da cibercultura, e, consequentemente, da cultura cyberpunk. 
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Como percebemos, o imaginário tecnológico acaba se apropriando dos "ideais gnósticos” e 

oferecendo salvação e transcendência por meio das novas tecnologias.  

Para Martins (1996), essa patologia causada pelas tecnologias contemporâneas indica 

uma mudança no modo de percebermos as representações da tecnologia atual. Se no princípio 

do século XX a tecnologia era vista como uma extensão do corpo humano, agora, é o humano 

que é absorvido pela máquina. Ou seja, se antes a imagem humana tinha prioridade sobre a 

máquina, hoje, o corpo é deixado de lado, dando lugar a fantasias nas quais a consciência 

aparece como uma espécie de substância maleável, podendo assim, ser ampliada ou 

remodelada quantas vezes necessário. Erick Felinto (2005) complementa, mostrando que:  

 

Essas fantasias da consciência podem ser evocadas por meio de diversas expressões, 

como “pós-humano” ou “identidade terminal”.  O último é invenção de Scott 

Bukatman, que o emprega para definir uma situação onde “o corpo é substituído e a 

autonomia do sujeito é ressuscitada” (1998: 16).  Como mostra o livro de Bukatman, 

este é um dos temas mais característicos da ficção científica recente.  Transformado, 

deformado, virtualizado, potencializado pela tecnologia, o corpo torna-se “apenas 

uma figura retórica” (ibid.), ao passo que a consciência pode converter-se na 

divindade todo poderosa de um mundo virtual (FELINTO, 2005, p. 65).   

 

Como percebemos anteriormente, o gnosticismo é parte estrutural do imaginário 

tecnológico. No entanto, como alerta Felinto, se faz necessário que trabalhemos sob um 

conceito não religioso do mesmo:  

 

O que realmente está em jogo é o impulso central da gnose, um impulso que 

poderíamos chamar de “fáustico”, e que consiste na tentação da criatura tornar-se o 

Criador – a divinização do self maquinizado, demiurgo de um universo cibernético 

onde a unidade absoluta do sujeito e do objeto pode ser alcançada.  Há que 

considerar também aquele outro impulso estrutural da gnose, seu dualismo radical, 

que se reproduz no imaginário tecnológico na forma da oposição corpo-consciência 

(FELINTO, 2005, p. 68). 

 

Para a realização deste projeto partimos do pressuposto de que compreender o impacto 

gerado pelas tecnologias no imaginário coletivo de uma cultura se faz tão importante quanto a 

avaliação de suas estruturas sociais. Alguns pesquisadores tratam mito, imaginação, ciência e 

tecnologia como realidades muito próximas. Não por acaso, este “mundo novo”, oportunizado 

e inflado pelas novas tecnologias cibernéticas, também é visto como um amontoado de 

incertezas, resultando em um imaginário fantasioso e complexo em sua essência.  

Ao mesmo tempo em que as novas tecnologias e suas possibilidades geram uma 

atmosfera de otimismo na sociedade, seu considerável número de representações remetem à 

retomada de mitos pretéritos para criar uma forma de aceitação ao novo. Porém, 

simultaneamente a isso, elas acabam ampliando o poder e o fascínio pelas novas tecnologias.  
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Como vimos, isto pode acabar resultando em um apego utópico em relação à 

tecnologia. Como por exemplo, a apropriação do gnosticismo religioso, até mesmo pela 

crítica da cibercultura. Para fugirmos desse enlace conceitual, é preciso entender que gnose e 

imaginário tecnológico sofrem de um mesmo anseio. Ambos buscam liberar a consciência de 

um mundo impuro e imperfeito. Assim, ambos visam o retorno a um estado imaginário no 

qual não há conflitos e diferenças:  

 

O imaginário tecnológico funciona com uma lógica que pode ser dissecada e que 

repousa na noção da eliminação das diferenças.  Cria, assim, um “paraíso artificial” 

onde conflito, desigualdade e exclusão são resolvidos magicamente. Submergindo a 

tecnologia num oceano de mitos e símbolos arcaicos, ele impede que enxerguemos 

aquilo que efetivamente existe de novo nos fenômenos que nos cercam. Fetichiza a 

máquina e converte a tecnologia de meio em uma finalidade absoluta (FELINTO, 

2005, p. 68-69). 

 

Ao longo de nossa busca referencial, compreendemos que estamos vivendo um 

momento de introdução dessas novas tecnologias na sociedade, por isso a complexidade em 

torno do assunto. No entanto, percebemos também, que para entendermos isso de forma 

prática, se faz necessário uma fuga dessa abundante gama de metáforas, comparações e 

analogias formadoras do discurso da cibercultura.  

Sabemos também que isso não consiste em uma tarefa simples. Como vimos 

anteriormente, a tecnocultura se apresenta de forma complexa e paradoxal, transitando entre o 

novo e o primitivo, o material e o espiritual, o tecnológico e o teológico. Mesmo assim, como 

nos mostra Felinto (2005) devemos fugir dessa armadilha: “a tarefa de realizar uma crítica do 

imaginário tecnológico exige, de fato, uma descrição detalhada de suas imagens, de seus 

procedimentos discursivos de sua estruturação lógica”. 

Para compreendermos este imaginário é necessário nos desprendermos deste discurso: 

 

Enquanto o discurso sobre as novas tecnologias continuar presa nesse imaginário 

tecnológico, estaremos aprisionados na estrutura do mito, que, se por um lado 

também é forma de compreensão, não permite ainda alçar-nos ao nível de uma 

criticidade desejada. Permanecemos, assim, no plano de um pensamento “estético”, 

em que as imagens dominam, com sua poesia, todo o cenário (FELINTO, 2005, p. 

98). 

 

No início deste capítulo, esclarecemos o fato de não haver uma unanimidade em 

relação ao conceito de imaginário. Passemos agora a outras interpretações. O teórico 

Wolfgang Iser (1993) percebe o imaginário como sendo um processo. Para ele, o imaginário 

se encontra em todos os campos do saber. Pela sua metodologia, Iser entende que o 

imaginário só se torna palpável em seus produtos concretos. 
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Isso significava dizer que o imaginário deveria ser entendido como uma função, que 

se realiza diferentemente em cada campo, seja no horizonte estético da literatura, 

seja no horizonte do pensamento teórico... Desse modo, o que parecia mais seguro 

era tomar o imaginário como conjunto de procedimentos discursivos e de imagens 

que, limitadas a um certo número em constante repetição, constituiria um repertório 

caracterizador de determinado  impulso mental: um desejo de transcendência e  

libertação.  Esse desejo, importa lembrar, é próprio da experiência estética, assim 

como da religiosa (FELINTO, 2005, p. 122). 

 

Erick Felinto ainda completa afirmando que:  

 

[...] para falar em um imaginário da cibercultura implicaria, portanto, mapear as 

imagens e procedimentos discursivos produzidos em certo ambiente histórico-

cultural, determinando os fundamentos ideológicos sobre os quais tais imagens se 

assentam (2005, p. 122). 

 

Podemos citar novamente a cultura cyberpunk como uma das formadoras do 

imaginário tecnológico. Como veremos de forma mais aprofundada nos próximos capítulos, 

este termo foi cunhado pelo escritor norte-americano Bruce Bethke em 1983, e está 

diretamente ligado às teorias pós-modernas que fundamentam social e culturalmente a atual 

ficção científica.  

Outro exemplo sobre a complexidade no tratamento do assunto se refere à paradoxal 

crítica constatada por alguns estudiosos. Nela, está ocorrendo uma inversão de papeis. A 

reflexão teórica está assumindo uma espécie de narrativa de ficção, e, os produtos derivados 

da cultura como romances e filmes se tornam cada vez mais auto-reflexivos.  

Em contrapartida, para Benjamin (apud Felinto, 2005), a relação entre tecnologia e 

imaginação era um dos sintomas do início da assimilação da tecnologia que chegava com seus 

sonhos, anseios, mitos e desejos utópicos. Ele explica a forte presença de símbolos e mitos 

religiosos no imaginário tecnológico como sendo frutos de uma herança do imaginário de 

sonho que assombrava as tecnologias do passado. 

Chegando ao final deste capítulo, percebemos que tão difícil quanto estabelecer um 

conceito sobre imaginário é conseguirmos nos desligar do discurso tecnológico contaminado 

pelos mitos religiosos e suas infindáveis metáforas. Fica claro que este processo de 

fetichização da tecnologia e a não separação destes vínculos pode ser perigoso. Como afirma 

Erick Felinto: 

 

A gnose era uma religião elitista e excludente, e a nova tecnoreligião corre o risco de 

repetir esses seus traços fundamentais.  Muito comum nos discursos ciberutópicos é 

o louvor das mutações extraordinárias que as novas tecnologias de informação e 

comunicação irão trazer à humanidade, mas também o quase total esquecimento de 

que essas transformações estão hoje ao alcance de uma parcela mínima da população 

mundial. O perigo da fetichização tecnológica, como avisa também Lucien Sfez, é 

que a técnica se converta em rei e senhor de todas as instâncias da vida social, em 

finalidade última de todos os esforços humanos (FELINTO, 2005, p.131). 
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Assim, conforme Erick Felinto, ao longo de nossa pesquisa, para falarmos em um 

imaginário tecnológico, precisaríamos mapear as imagens e procedimentos discursivos 

produzidos em um certo ambiente cultural. Com isso, conseguiríamos entender os processos 

discursivos e de imagens, que ao serem repetitivos, se tornam constituintes desse impulso 

imagético de transcendência e libertação característico do imaginário tecnológico atual.  
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4 CINEMA DE FICÇÃO CIENTÍFICA 

 

Para falarmos sobre ficção científica, optamos por considerar a contextualização 

proposta por Adriana Amaral (2006), na qual a autora afirma que essa nova forma de ficção 

nasce com a Revolução Industrial e vem consolidar o imaginário cientificista. Para grande 

parte dos pesquisadores do assunto, ela é uma forma de narrativa conhecida, 

aproximadamente, desde 1818. Ao que tudo indica, a obra que inaugurou essa nova vertente 

foi Frankenstein – ou o moderno Prometeu, de Mary Shelley, lançada na Inglaterra, berço da 

primeira Revolução Industrial e coração do romantismo gótico. 

Em Frankenstein, era retratada de forma pessimista a moral científica. A narrativa 

inaugurou também, uma visão sombria a respeito do futuro tecnológico da humanidade. Outra 

obra que pode ser citada como uma influência para a posterior criação do gênero foi Utopia, 

escrita por Thomas Morus, em latim em 1516, e traduzida para o inglês em 1551.  

Junto a Morus, outros escritores inauguram um estilo literário que se propõe a 

entender ou projetar uma existência humana perfeita.  Autores como Lucien Sfez (apud 

Amaral, 2003), acreditam que essas obras teriam servido como manuais ficcionais de mundo, 

onde eventualmente, incluíam a tecnologia como ferramenta de construção social. Como 

mostra Roberts, (2000, p.53): “é possível argumentar que o mero ato de criação desse mundo 

alternativo já se apresenta como science-fictional”. 

Percebemos assim, que a trama contida em Frankestein, ao mostrar o poder do 

cientista em criar a vida ou um mundo novo, flerta entre a utópica melhoria de vida e fuga da 

morte, apresentada na literatura do final do século XVI e início do século XVII, e a de uma 

vida totalmente modificada com a Revolução Industrial. No entanto, Adriana Amaral nos traz 

outra perspectiva sobre o tema. Segundo ela, este gênero literário é herdeiro do romantismo:  

 

[...] manifesta principalmente através da ideia de utopia, da nostalgia de se retornar a 

valores perdidos; pela estetização do presente; pela rejeição e euforia em relação à 

modernidade e, principalmente, pela ideia de maquinização do mundo (AMARAL, 

2006, p. 52). 

 

Como percebemos, não há uma unanimidade entre os pesquisadores para definir o 

precursor do gênero. Assim, para esta pesquisa, adotaremos como fonte a obra de Isaac 

Asimov (1986). Para ele, Julio Verne (1828-1905) ao lançar obras como Viagem ao Centro da 

Terra (1864), Vinte Mil Léguas Submarinas (1870) e Da Terra à Lua (1865), entre outras, foi 

o primeiro a materializar essa nova forma narrativa como produção cultural. Asimov ainda 

leva em consideração o fato de Verne ter sido o primeiro a ganhar fama e subsídios 
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financeiros com suas obras. Em meio à recente criação de indústrias têxteis, Verne já 

fantasiava, de forma otimista, submarinos e ônibus espaciais.    

Outro grande expoente do gênero foi o britânico H.G. Wells (1866-1946). Ao criar A 

Máquina do Tempo (1895), A Ilha do Dr. Moreau (1896) e Guerra dos Mundos (1898), 

acabou influenciando a produção do gênero de Ficção Científica com fantasias espaciais, de 

modificação genética e viagens no tempo. Em 1926, influenciado pelo gênero, principalmente 

por Verne, o jovem Hugo Gernsback criou a primeira revista popular de Ficção Científica 

chama Amazing Stories. Esse fato acaba consolidando um mercado editorial de ficção 

científica e cunhando a “Era Gernsback” da Ficção Científica. 

A partir desse lançamento, surgiu o que mais tarde ficou conhecida como a “fase 

clássica” do gênero. Nesse período, ele é caracterizado essencialmente pela fantasia de cunho 

espacial. Surgiu, assim, outros autores que seguiam os passos de Gernsback, como Edgar Rice 

Burroughs (1875-1950), criador de Tarzan, Lord of the Jungle e da sequência de Barsoom, 

sobre aventuras em Marte.  

Um ano depois do lançamento de Gernsbak, em 1927, Fritz Lang lança Metropolis, 

um dos maiores clássicos do cinema e possivelmente o primeiro longa-metragem de ficção 

científica. O filme mostra uma cidade futurista, onde operários e as classes mais altas são 

profundamente separados, até que o filho do líder da classe mais alta se apaixona por uma 

operária. O longa aborda temas como androides, o fim da mortalidade e a maquinização da 

vida cotidiana.  Esse período também ficou marcado pela primeira transposição da literatura 

pulp
6
 para as histórias em quadrinhos.    

Após a descoberta da fissão de urânio, princípio da bomba atômica, por um grupo de 

cientistas vinculados ao exército norte-americano, inicia-se uma nova era da ficção científica 

(1938 a 1950) conhecida como Época Dourada ou Era Campbell. Ela será marcada pela 

profissionalização dos autores, fato este que possibilitará o reconhecimento e fama a 

escritores como John W. Campbell, Arthur C. Clarke e Isaac Asimov. Assim, o caráter 

amador é deixado de lado, e ocorre um tratamento especializado das teorias científicas 

abordadas. 

Como nos mostra Adriana Amaral, as mudanças dentro do gênero não param por aí: 

 

Neste período as narrativas mudarão de foco, debruçando-se sobre temáticas mais 

amplas e mais ligadas a vida cotidiana. O controle demográfico; a possibilidade de 

um governo mundial; as fontes de energia permanente; o controle das condições 

                                                                 
 
6
 Termo usado para nomear publicações de baixo custo envolvendo, geralmente, histórias de investigação 

policiais, romances de folhetim e, é claro, histórias de Ficção Científica. 
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atmosféricas; os robôs; os computadores; a aldeia global; a clonagem; os seres 

humanos biônicos; a engenharia genética (AMARAL, 2006, p.70). 

 

O período do final da década de 1950 até os anos 70 foi marcado pela efervescência 

cultural das universidades americanas e barateamento constante nos custos de produção 

literária e cinematográfica. E é nesse contexto que surge, marcada pelo mundo pós-guerra
7
 

uma nova fase da ficção científica conhecida como A Nova Onda da Ficção Científica.  

No entanto, alguns autores afirmam existir uma lacuna na produção entre 1950 e 1960. 

Neste período os Estados Unidos estavam afundados um uma profunda paranoia 

anticomunista. Em 1956, o livro Body Snatchers de Jack Finney foi adaptado para o cinema. 

Ele conta a história de uma cidade do interior dos EUA destruída por alienígenas que tomam 

o corpo das pessoas. Invasion of the Body Snatchers, se tornou um dos maiores clássicos do 

cinema de ficção científica. 

Nesse período começam a surgir mais filmes do gênero como nos mostra o 

pesquisador Pedro Henrique Baptista Reis:  

 

É, de fato, nesta década, a de 1950, que acontecerá a segunda transposição do 

gênero. Filmes como The Day the Earth Stood Still (1951), de Robert Wise, com a 

figura marcante de Klaatu, o alienígena que vem nos salvar de nós mesmos e seu 

inseparável robô Gort, ou a longa filmografia de Edward D. Wood Jr. (1924-1978) – 

como Plan 9 from Outter Space (1959), Bride of the Monster (1955) célebres. Night 

of the Ghouls (1959) – marcaram indelevelmente essa década com filmes e 

programas de televisão ou calcados nas obras dos autores mais (REIS, 2009, p. 48). 

 

Como vimos anteriormente os programas de televisão também foram importantes 

fomentadores desse estilo. Para ilustrar essa afirmação, temos como exemplo a série The 

Twilight Zone criada e produzida por Rod Serling em 1959. Ela tratava de mistérios 

sobrenaturais e tecnológicos, influenciando diretamente a produção cinematográfica de ficção 

científica.  

Percebemos então, que a década de cinquenta foi responsável pela proliferação da 

ficção científica. Além de gênero literário, ela engendra uma geração de cineastas de ficção 

científica formada por diretores, produtores e roteiristas.  

A exemplo da cibercultura, o cinema de ficção científica também sofreu influência de 

seu contexto histórico. Em meio a Guerra Fria, Guerra do Vietnã e Guerra da Coreia, o foco 

agora passa a ser o medo e a ansiedade em relação a si mesmo. Esse momento histórico acaba 

                                                                 
 
7
 Movimento hippie, experimentação com drogas, a Nouvelle Vague do cinema francês, com sua contestação das 

formas narrativas cinematográficas 
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causando uma grande identificação entre os consumidores dessa vertente e seus temas. 

Provavelmente, esse fato tenha trazido como consequência a massificação da ficção científica. 

É nesse contexto nebuloso que os Estados Unidos experimentam um verdadeiro boom 

na indústria dos quadrinhos com temas ligados à Sci-fi. A partir dessa década foi criada uma 

numerosa quantidade de super-heróis reconhecidos mundialmente, principalmente nas 

camadas mais jovens da população. Entre estes célebres personagens estão: Spiderman (Stan 

Lee e Steve Ditko, 1962), X-Men (Stan Lee, 1963), Hulk (Stan Lee e Jack Kirby, 1962), Iron 

Man (Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck e Jack Kirby, 1963), entre outros. 

Em 1966, é criada uma das séries mais representativas do gênero, Star Trek. Já em 

1977, George Lucas acaba modificando o cinema hollywoodiano ao solidificar o sucesso do 

cinema de ficção científica com seu primeiro filme da série Star Wars. No entanto, alguns 

autores preferem dividir essa responsabilidade com o diretor Richard Donner. Apenas um ano 

depois de Star Trek, ele lança a adaptação de Superman (1978). Nela, o herói dos quadrinhos 

é interpretado por Christopher Reeves. 

Na década de 1980 a ficção científica já é um fenômeno de massa. Além de atrair 

espectadores para os cinemas, ela ocupa o horário nobre na programação televisiva. Soma-se 

a isso, também, a diversidade de exemplares disponíveis em livrarias. Ou seja, ela assume um 

sucesso inegável dentro da cultura norte-americana. E é nesse período que vemos o 

nascimento de um movimento muito característico da ficção científica e que irá transformar 

de forma inexorável sua produção posterior. Trata-se aqui, do movimento cyberpunk, o qual 

será retomado de forma mais ampla no próximo capítulo.   

Antes de nos debruçarmos mais afundo na cultura cyberpunk, podemos adiantar que 

esse movimento irá retomar o estilo da chamada era Dourada da ficção científica, misturando-

a com a New Wave of Science Fiction. Alguns de seus principais autores são William Gibson, 

Rudy Recker, John Shirley e Bruce Sterling. O cyberpunk também adota os signos 

encontrados na cultura pop da época, como nos mostra Adriana Amaral: 

 

O rock, a arte performática, a cultura hacker, e todas as manifestações underground 

de arte vão se conjugar com a tradição do encontro com o outro: “o cyberpunk é 

uma visão de mundo atual que engloba literatura, música, cinema, teorias, a cultura 

jovem e a cultura MTV e a cultura do PC/Macintosh” (AMARAL, 2006, p.73).  

 

Essa década será marcada por um imaginário tecnológico. Aqui, bombas atômicas, 

viagens espaciais, manipulação genética, computadores ligados em rede, etc, não fazem mais 

parte do imaginário da literatura pulp. Agora, isso é realidade. Como uma espécie de retrato 

dessa fase, surge um dos mais emblemáticos filmes do gênero. Em 1982, o diretor Ridley 
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Scott adapta o short story “Do androids dream of electric sheep?”, para o cinema.  Assim, da 

literatura para o cinema, Blade Runner tornou-se um dos mais emblemáticos e cultuados 

filmes de ficção científica da história.   

Pouco tempo depois, o final do século se aproxima marcado pela tecnologia e pela 

maquinização do cotidiano. E a ficção científica é vista como resolução de ansiedades e 

projeções de uma era. A consequência disso pode ser vista na quantidade de produtos 

culturais ligados a esse gênero, principalmente, filmes e programas de TV. Podemos citar 

como exemplo o fato de em 1992, o conglomerado de comunicação NBC lançar um canal de 

TV a cabo inteiramente dedicado ao gênero, chamado Sci-Fi Channel.  

Para exemplificar, temos uma das séries mais bem sucedida da “fase televisiva” da 

ficção científica, Arquivo-X. Seu episódio piloto foi ao ar em 1993. Ela foi inspirada por 

séries policiais e contos de ficção científica das décadas de 1960 e 1970, e seu mote principal 

seria uma dupla de agentes do FBI envolvidos na investigação de crimes que desafiavam a 

lógica e a ciência, sendo, assim, considerados paranormais. Ela permaneceu no ar por nove 

temporadas, de 1993 até 2002, tendo sido vista por milhões de pessoas em diversos países. 

Com esse breve histórico da ficção científica, tanto como gênero literário ou 

audiovisual, podemos perceber, que além de se apropriar e expor os anseios trazidos pelo 

contexto sociocultural de sua época, ela acaba também, se tornando um referencial para a 

própria cultura pop. Prova disso, é o fato de que desde o lançamento de Star Wars e 

Superman, mais da metade dos filmes de maior faturamento de todos os tempos são de ficção 

científica. Ente eles estão: a série Star Wars, E.T, Jurassic Park, Alien, Spiderman, X-Men e o 

nosso objeto de estudo, o filme Matrix.  
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5 O MUNDO DA CULTURA CYBERPUNK 

 

Como vimos anteriormente, a cultura cyberpunk é, antes de mais nada, uma atitude. 

Ela é fruto da cibercultura dos anos 80 e traz em seu âmago as raízes desta cultura das novas 

comunicações norteada pelos radicais californianos. Estes primeiros hackers tinham como 

principal objetivo lutar contra a centralização e a posse de informação pela camada científica, 

econômica, industrial e militar. Essa nova configuração sóciotecnica trazida por eles, visava 

garantir à sociedade, por meio das redes telemáticas, o direito a liberdade de expressão e 

privacidade.  

Aliado a isso, a cultura cyberpunk agrega a efervescência social, de cunho técnico-

místico-anarquista dos anos 80, e que lançou as bases das sociedades digitais contemporâneas, 

como o surgimento da microinformática, que tinha como objetivo a democratização do acesso 

à informação na sociedade.      

Como resultado dessa vontade surge este subgênero da literatura de ficção científica 

conhecido como cyberpunk. Este termo foi cunhado pelo escritor norte-americano Bruce 

Bethke em 1983, em sua short story de mesmo nome. Diversos pesquisadores da área 

apontam a origem do termo cyberpunk, bem como o ciberespaço, no termo cibernética, 

conceito cunhado pelo teórico Norbert Wiener em 1948.  

O trabalho do autor William Gibson é tido como um dos mais exemplares da poética 

cyberpunk. Gibson é um dos principais escritores deste subgênero da ficção científica e em 

seu livro Neuromancer, lançado em 1984, criou o conceito de ciberespaço e acabou 

inspirando uma série de outros autores, como por exemplo, Pat Cadigan, Bruce Sterling, 

Lewis Shiner e Greg Bear. 

Dentro da visão cyberpunk de mundo, o espaço público está enfraquecido e há um 

aumento da privatização da vida social, onde os laços sociais não existem mais. Para os 

autores desta vertente, nesse novo espaço público, as pessoas são colonizadas pela tecnologia 

ao mesmo tempo em que são reprimidas pela mediação desta mesma tecnologia em suas 

vidas.   

Já autores como McCarron (1995) acreditam que a literatura cyberpunk questiona as 

hierarquias humanas ao reduzir a quase nada as diferenças entre humanos, animais, androides, 

etc. Como exemplo desse questionamento, o autor cita o filme Blade Runner, considerado o 

primeiro filme cyberpunk, devido a seu conteúdo e estética.  
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O autor segue sua definição de cyberpunk citando um dos principais conceitos deste 

subgênero literário, no qual há um desdém em relação ao físico e um fascínio à memória. Em 

relação aos personagens, para MacCarron, em sua grande maioria, eles são meio humanos, 

meio androides e, em geral, os cyborgues são mais humanizados do que os próprios humanos.   

Como veremos, novamente, em outro tópico de nossa pesquisa, McCarron (1995) lista 

outros pontos que, para ele, são centrais dentro da ficção cyberpunk: 

 Falta de interesse pela reprodução biológica. 

 Possibilidade de mundos paralelos. 

 Ataque ao corpo (compra de próteses e implantes que indicam o desejo do 

consumo, a grande crença americana de auto inventar-se). 

 O ciberespaço é apresentado teologicamente. 

 Há uma sátira ao “capitalismo” e à “sociedade” em geral, mas, há uma utilização 

extensiva dos meios de comunicação para divulgar essas obras. 

 Questiona o conceito de humanidade opondo-o com o inumano. 

 As multinacionais substituem o governo e são atacadas por grupos (um bom 

exemplo é no filme Clube da Luta, a cena em que o grupo liderado pelo 

personagem de Edward Norton explode o prédio do Credicard em New York). 

 

Para o pesquisador André Lemos, a trilogia de ficção científica Matrix, que é 

claramente baseada na obra de Gibson, citado anteriormente, mostra perfeitamente a 

atualidade do movimento cyberpunk.  

 

Em pleno desenvolvimento da cibercultura em nível mundial, a distopia dos autores 

cyberpunks parece estar se tornando uma realidade neste século XXI. Internet, 

ciberespaço, vírus, hacking, megacorporações, vigilância, tribos de ciber-rebeldes e 

ativistas; todos os elementos da ficção científica cyberpunk estão entre nós. Cabe ao 

leitor escolher entre a pílula azul ou a vermelha (LEMOS, 2005, p.15). 

 

Complementando, o próprio Gibson afirma que o cyberpunk é um reflexo da época 

contemporânea:  

 

[...] o cyberpunk não está preocupado com monstros alienígenas ou conquistas 

intergalácticas, o que ele faz é uma paródia do presente. Assim, o universo da ficção 

científica cyberpunk põe em conjunção o reino da tecnologia de ponta, da 

racionalidade da hard science, por um lado, e do subterrâneo, do poder ditatorial de 

megacorporações, de inteligências artificiais, de vírus e do caos urbano, por outro. 

Tudo muito se parece com o que estamos vivendo nesse começo do século XXI 

(GIBSON apud LEMOS, 2005, p. 3).  
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Ao longo de nossa pesquisa, percebemos que a literatura cyberpunk, ou o termo 

cyberpunk, ao ser desmembrado, traz duas concepções que se complementam entre si, 

formando o eixo central dessa vertente.  

Conforme Lemos (2004), o lado cyber da ficção cyberpunk traz histórias que falavam 

de máquinas cibernéticas:  

 

[...] tecnologia de computadores, meios de comunicação de massa, implantes 

neurais, etc [...]. Frequentemente estes sistemas tecnológicos se estendiam até os 

“componentes humanos”, através de implantes mentais, próteses, clonagem, ou com 

a criação de seres gerados a partir de engenharia genética (replicantes) (LEMOS, 

2004, p. 53).  

 

Em contrapartida, o autor acredita que o lado punk da ficção cyberpunk tem seu foco 

nas minorias e como elas subvertem o sistema por meio do uso da tecnologia. Ele herda os 

valores da contracultura norte-americana da década de 60, exceto aqueles que contestam a 

tecnologia. Assim, o lado punk tem como grande influência os autores beatniks, 

representantes da rebeldia dos anos 50 e fascinados por doutrinas orientais e avessos ao 

intelectualismo. É a batalha do excluído tido como alienado pela sociedade, contra um sistema 

totalitário.     

Por fim, de acordo com Adriana Amaral, em termos de estética cyberpunk, dois 

elementos fundamentais podem ser destacados: a cidade e o personagem. Assim, entendemos 

que o mundo cyberpunk é sombrio. A cidade é vista como uma entidade negativa, escura, 

claustrofóbica e superpovoada, onde computadores interligados em rede dominam todos os 

aspectos da vida cotidiana.  

 

A cidade aparece tanto como um parque temático, quanto uma simulação, 

combinando símbolos da era espacial de alta tecnologia com a visão vitoriana do 

crescimento desordenado e não planejado (AMARAL, 2003 p. 6). 

 

Neste cenário sinistro, as gigantescas empresas multinacionais substituem o poder 

central do Estado. Muito do argumento da literatura cyberpunk se concentra no conflito entre 

hackers, megacorporações e máquinas com inteligência artificial. Assim, finaliza Amaral, 

“nesse cenário, o submundo e a escuridão da rua são componentes essenciais do gênero”.  

Em relação aos personagens, seus protagonistas são, quase sempre, hackers moldados 

dentro da concepção de herói solitário, que sem escolha, são jogados dentro de situações 

extraordinários, nas quais deverão combater a injustiça do mundo, como exemplifica Adriana 

Amaral.  

 

[...] o andarilho é um dos arquétipos centrais. Figura presente na literatura de estrada 

dos beatniks, herdeiro da filosofia nietzscheana e descrito pela poesia de Baudelaire 
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como “o pesquisador do infinito”, o andarilho é trazido das estradas empoeiradas 

para o ciberespaço. Ele é o cowboy digital Case, de Neuromancer, que inspirou tanto 

a canção “The Wanderer” (O Andarilho) do U2, como o hacker Neo de Matrix. 

Anderson representa o cidadão comum, que possui uma rotina e um lar fixos. Neo é 

o andarilho, um Johnny Cash que em vez do violão perambula com armas pesadas 

pela rede (AMARAL, 2003, p. 3). 

  

Então, entendemos que as histórias trazidas pela literatura ou mesmo ficção cyberpunk 

são como uma espécie de representação do presente, a qual está inserida, a partir da 

especulação dos medos, anseios e fetichismo provenientes do surgimento das novas 

tecnologias de comunicação.  
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6 O FILME “MATRIX” 

 

E se toda sua vida fosse apenas um delírio dentro de uma simulação originada por um 

programa de computador? Imagine que o mundo em que vivemos não passa de um sonho, até 

que ponto você iria para saber a verdade? Ou melhor, você estaria realmente preparado para 

ela? 

“Já teve um sonho, Neo, que você tinha a certeza de que era real? E se você não 

conseguisse acordar desse sonho? Como saberia a diferença entre o sonho e o mundo real?” 

Essa fala retirada de um diálogo entre Neo e Morpheus parece ilustrar o mote principal da 

trama. As palavras de Morpheus demonstram a inquietação vivida pelo hacker Thomas 

Anderson/Neo, interpretado pelo ator Keanu Reeves. 

Mas afinal, o que exatamente é a Matrix? Essa frase foi usada exaustivamente para 

aguçar a curiosidade dos espectadores durante a campanha de divulgação de lançamento do 

primeiro filme da série. The Matrix foi lançado no dia 31 de março de 1999 pelos irmãos 

Larry e Andy Wachowski. Sua produção custou cerca de 65 milhões de dólares e rendeu mais 

de 456 milhões de dólares no mundo todo.  

No filme que abre a trilogia, a trama apresenta seus personagens a fim de responder a 

principal questão levantada até então. Nela, Thomas Anderson é um cidadão aparentemente 

comum. Porém, ele leva uma vida dupla. Durante o dia, o personagem é um 

tranquilo programador para uma respeitável companhia de software chamada Metacortex. No 

entanto, à noite, transforma-se em um hacker, assumindo o pseudônimo Neo. É durante suas 

atividades como hacker que Neo descobre o que conhece apenas como Matrix. 

Na verdade, a Matrix pode ser entendida como um sistema artificial que manipula a 

mente das pessoas. Ela cria a ilusão de um mundo real enquanto usa os cérebros e corpos dos 

seres humanos como fonte de energia para as máquinas. No entanto, sem saber disso, há 

alguns anos, Neo está à procura de um terrorista cibernético conhecido como Morpheus, 

interpretado pelo ator Laurence Fishburne. O que ele não sabe, é que na verdade, Morpheus o 

observa há muito tempo por pensar ser Neo “o escolhido
8
”. O hacker tem pesadelos 

frequentes no qual está conectado por cabos e contra sua vontade em um supercomputador. 

Após ser encontrado pelo Agente Smith (Hugo Weaving), uma espécie de guardião da Matrix, 

                                                                 
 
8
Apesar de não aparecer em nenhum dos três filmes, a lenda do escolhido teria surgido após uma visita de 

Morpheus ao Oráculo, uma espécie de ajudante que vive na Matrix. O Oráculo teria profetizado a Morpheus, que 

ele seria a pessoa que encontraria One, um ser sobre-humano com habilidades dentro da Matrix que teria a 

capacidade de pôr fim a guerra entre homem e máquina 
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que deve eliminar toda e qualquer ameaça, Neo é resgatado por Trinity (Carrie-Anne Moss), e 

finalmente apresentado a Morpheus.  

Nesse encontro, nos é apresentada outra questão bastante presente ao longo do filme: o 

suposto poder de escolha dado ao ser humano. Assim, Neo precisa escolher entre uma pílula 

azul ou uma pílula vermelha. A primeira o manteria vivendo no mundo dos sonhos criado 

pela Matrix. Porém, ele escolhe a vermelha, que o faz acordar. A partir desse momento, 

guiado por Morpheus, Neo inicia sua busca para tentar compreender o que é a Matrix. Para 

isso, primeiro ele precisa acreditar e entender que suas escolhas sempre virão acompanhadas 

de consequências. 

Enfim, o escolhido acorda fraco, sem pelos, nu, desorientado e ligado a muitos cabos. 

Agora, ao ser iniciado em sua aventura cyberpunk, Thomas Anderson dá lugar a Neo.  Após o 

choque de realidade inicial, e de ficar sabendo através de Morpheus sobre a profecia do 

escolhido, Neo inicia seu treinamento a bordo da nave Nabuchodonosor
9
. Ao ter sua mente 

carregada com vários programas de computador, ele torna-se um especialista em diversas 

formas de combate.  

No primeiro filme também nos é apresentada a figura feminina do Oráculo.  Ela possui 

o dom da previsão no mundo simulado e em seu encontro com Neo, entre outras coisas, expõe 

mais uma vez a questão da escolha ao afirmar que ocorrerá uma situação onde ele terá de 

escolher entre a sua própria vida ou a de Morpheus, e que um deles vai morrer.  Esse fato fica 

claro para Neo quando Morpheus é capturado pelos agentes que pretendem extrair de sua 

mente os códigos de acesso que os levará até Zion
10

. Em um primeiro momento, os tripulantes 

decidem desconectar Morpheus enquanto ele ainda está na Matrix, o que resultaria em sua 

morte, porém nesse momento, Neo lembra das palavras do Oráculo e decide entrar na Matrix 

para resgatá-lo. 

É na cena do resgate que entramos em contato pela primeira vez com a técnica Bullet 

Time. Através do efeito especial é possível vermos Neo desviando de balas de revólveres 

como, até então, somente os agentes eram capazes de fazer. Essa técnica inovou nos efeitos 

visuais, e provavelmente tenha sido a grande responsável pelo filme ter ganhado o Oscar de 

melhores efeitos especiais.  

                                                                 
 
9
 Nabuchodonosor é nome de um rei da Babilônia, que segundo a lenda, tivera um sonho ao qual não recordava, 

por isso vivia procurando uma resposta.  
10

 Zion é uma ciadade subterranea inicialmente construída para o propósito de salvar a raça humana da sequência 

de guerras contra os exércitos das Sentinelas. Dentro da trama, ela representa o ultimo foco de resistencia da raça 

humana. 
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Após ser salvo, Morpheus acredita ainda mais em sua profecia e dispara: "Neo, em 

breve você vai perceber como eu, que há uma diferença entre conhecer o caminho, e seguir 

este caminho". Trinity e seu comandante retornam a nave. Porém, Neo é encurralado pelos 

agentes. Após uma batalha de igual para igual, fato até então impossível para humanos, Neo é 

atingido fatalmente por Smith. Após morrer e ressuscitar, o escolhido consegue perceber o 

código fonte da Matrix. Ficando assim, cada vez mais convencido de seus recém adquiridos 

poderes, ele vence facilmente os agentes.  

O longa que tem duração de 136 minutos acaba com uma imagem de Neo deixando 

um recado de oposição dos humanos às máquinas. Além de ter sido premiado com a estatueta 

do Oscar de melhores efeitos especiais, o filme também ganhou em mais três categorias na 

premiação de 2000: melhor mixagem de som, melhor edição de som e melhor edição. Nesse 

período, The Matrix já teria contagiado uma legião de fãs em todo o mundo, sendo seguido 

como uma espécie de religião entre seus admiradores.       

Lançado nos Estados Unidos no dia 15 de maio de 2003, Matrix Reloaded teve um 

orçamento bem maior em relação ao primeiro. Sua produção custou cerca de 127 milhões de 

dólares arrecadando mais de 742 milhões de dólares no mundo todo. No entanto, seu sucesso 

nas bilheterias parece não ter sido o mesmo com a crítica. O filme foi acusado de exagerar nos 

feitos especiais e nas cenas de ação, o que segundo alguns, teria prejudicado o roteiro. 

Porém, se levarmos em conta sua arrecadação, percebemos que os fãs conquistados 

com o primeiro filme não parecem ter ficado decepcionados. Dessa vez, a produção ficou fora 

da premiação da academia de Hollywood. Mesmo assim, foi lembrado pela premiação menos 

burocrática organizada pela MTV, o MTV Movie Awards, sendo indicado a três categorias: 

melhor beijo (Keanu Reeves/Monica Bellucci), melhor luta (Keanu Reeves/Hugo Weaving) e 

melhor vilão (Hugo Weaving).  

Nesta segunda parte da trilogia, após derrotar as máquinas em sua primeira batalha, 

Neo ainda vive na nave Nabuchodonosor com Morpheus, Trinity e o novo tripulante Link, 

interpretado pelo ator Harold Pirrineau Jr.. Eles estimam que em 72 horas, cerca de 250 

sentinelas
11

 descubram Zion e a destruam. Com isso, a nave é convocada a retornar a cidade 

para participar da reunião que definirá o contra-ataque humano para se defender das 

máquinas.  

                                                                 
 
11

 Os sentinelas são máquinas que patrulham os esgotos e passagens antigas das cidades mortas do passado 

humano em busca de errantes ou alguma entrada para Zion. Elas são capazes de voar, possuem tentáculos com 

sensores, são equipadas com bombas, e recebem suas ordens de comandos superiores de dentro da fonte. 
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Porém, um recado mandado pelo Oráculo faz com que a nave não retorne, para que 

Neo possa, novamente, retornar à Matrix. Lá irá descobrir que precisa encontrar o Chaveiro, 

personagem interpretado por Randall Duk Kim, que possui a chave para todos os caminhos da 

Matrix. Para isso, Neo precisará enfrentar o Merovingian, interpretado por Lambert Wilson, e 

sua esposa Persephone, vivida por Monica Bellucci, que mantém o guardião dos caminhos 

como refém.  

A partir desse momento, os espectadores são jogados dentro de uma sequência de ação 

ininterrupta, com cortes rápidos e efeitos especiais de ultima geração. No entanto, não é 

somente de ação que o segundo longa se sustenta. Nele, é apresentado um dos momentos mais 

interessantes da trilogia. Falamos aqui, do diálogo entre Neo e o Arquiteto. 

Nessa conversa, o criador da Matrix afirma que Neo nada mais é do que uma anomalia 

do sistema. Ele também sugere que se ele é o pai, o Oráculo é a mãe da Matrix. Segundo ele, 

ela encontrou, por acaso, uma forma para que o humanos aceitassem o programa: bastava que 

fosse dado a eles o poder da escolha, mesmo que subjetiva. 

 Seguindo, o Arquiteto explica a Neo o que deve ser feito para acabar com a guerra e 

salvar o humanos, evitando um mal ainda maior. Em suas próprias palavras voltamos a uma 

das questões principais do filme, a escolha: “o que nos traz finalmente ao momento da 

verdade, em que a falha fundamental é definitivamente expressa e a anomalia revela ser tanto 

o começo quanto o fim. Há duas portas. A à sua direita leva para a fonte e a salvação de Zion. 

A à sua esquerda leva para a Matrix, para ela [Trinity] e o fim de sua espécie. Como você com 

muita propriedade manifestou, o problema é a escolha...”. Como consequência de sua decisão, 

o filme acaba com Neo perdido num limbo entre a Matrix e o mundo das máquinas.     

 Seu sucesso é inegável, essa sequência tornou-se o primeiro filme a arrecadar mais de 

100 milhões em um único final de semana no mundo todo. Além disso, conquistou a incrível 

marca de ser um dos filmes mais vistos da história do cinema. Estima-se que somente no 

Brasil foram mais de cinco milhões de espectadores.  

Seis meses após o lançamento de Matrix Reloaded, é apresentada a parte final da 

trilogia. Matrix Revolution foi lançado em 5 de novembro de 2003. Seu custo foi de 

aproximadamente 110 milhões de dólares e arrecadou mais de 427 milhões no mundo. Mais 

uma vez todos os elementos que tornaram a trilogia um sucesso estão presentes. Entre lutas 

jamais vistas e cenas épicas de ação, Neo dará tudo de si, inclusive sua própria vida se preciso 

for, para defender os cidadãos de Zion. 
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Porém, antes disso, o escolhido precisará ser salvo. Após enfrentar os sentinelas no 

mundo real, a mente de Neo ficou presa num local entre a Matrix e a realidade. Depois de 

perceberem que ele continua como se estivesse conectado, Trinity e Morpheus buscam a 

ajuda do Oráculo, vivido por Mary Alice, e Seraph, interpretado por Sing Ngai. O próximo 

passo é voltar à Matrix pra encontrar o Merovingian que possui controle sobre Trainman, que 

está mantendo Neo como refém.  

Após obterem sucesso no resgate, o trio divide-se em duas missões. Morpheus se junta 

à tripulação de duas naves na tentativa de retornar a Zion para ajudar no combate contra as 

máquinas. Já Neo e Trinity dirigem-se rumo à Cidade das Máquinas. Assim, depois de um 

embate de proporções cataclísmicas, Neo parece finalmente ter encontrado seu destino, a 

trégua entre máquinas e humanos. 

Escrito como uma trilogia, The Matrix, Matrix Reload e Matrix Revolutions, tornaram-

se um verdadeiro objeto de culto por seus seguidores. Seu sucesso não ficou restrito apenas 

aos adeptos do estilo cyberpunk. Talvez essa grande aceitação esteja ligada à forma como foi 

concebido. Além da trilogia cinematográfica, ela é composta por: nove desenhos animados 

chamados de Animatrix
12

, histórias em quadrinhos
13

 e do jogo Enter the Matrix
14

.  

Apesar da obra The Matrix ter sido concebida como uma trilogia, optamos por usar 

apenas o filme que abre a série como objeto de estudo. A escolha deu-se pelo fato de o filme 

dos irmãos Andy e Larry Wachowski ter se tornado um dos mais emblemáticos dentro da 

história do cinema. Além de conquistar uma legião de fãs, ele obteve uma significativa 

arrecadação financeira. The Matrix foi lançado em 1999, custou 65 milhões, e arrecadou mais 

de 456 milhões de dólares no mundo todo. Além disso, ganhou quatro estatuetas na premiação 

do Oscar no de 2000. A saga comandada por Neo, Morpheus e Trinity também foi 

responsável por inovações tecnológicas dentro do cinema. Um exemplo disso foi o já citado 

aperfeiçoamento da técnica Bullet Time. Com isso, achamos por bem usarmos em nossa 

                                                                 
 
12

Em um dos episódios é mostrada a história antes da criação da Matrix. Nela, humanos desenvolvem robôs 

humanoides dotados de inteligência artificial e os colocam para trabalhar em serviços pesados. Logo começam 

os abusos: maus-tratos, discriminação e escravidão. Assim, um primeiro androide se rebela, matando seus donos. 

Não demora para que os humanos decidam exterminar toda a vida artificial da Terra criando o país 01. 

Refugiados nesse país, os robôs desenvolveram cada vez mais sua AI e sua prosperidade financeira acima dos 

demais, tornando-se novamente uma ameaça aos humanos. Mais uma vez os homens apelaram pra violência. 

Porém, dessa vez, em um ato de desespero foram longe demais ao usarem suas bombas para “queimar” o céu e 

assim extinguir a fonte de energia das máquinas. No final, as máquinas venceram e perceberam que o corpo 

humano poderia também ser usado como bateria.  
13

Lançados somente nos EUA 
14

O game completa a história do filme Matrix Reloaded. 
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pesquisa, o filme responsável por captar essa legião de fãs, abrindo as portas às reflexões, 

propostas por seus criadores. 
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7 LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 

 

Antes de passarmos para a análise do problema proposto neste trabalho, iremos tecer 

algumas considerações sobre a Linguagem Cinematográfica, pois pensamos que estudá-la é 

algo imprescindível para qualquer reflexão sobre o cinema. Nos primeiros anos de produção 

cinematográfica, quando as exibições de cinema tratavam-se de imagens estáticas e 

sucessivamente apresentadas sem qualquer tipo de preocupação com montagens ou 

enquadramentos previamente pensados, pouco se sabia sobre a linguagem cinematográfica. 

Essa linguagem está inexoravelmente ligada ao momento em que as cenas passaram a 

ser conectadas, existindo uma relação entre uma e outra, agregando vários elementos à 

narrativa do filme.   

Sabemos que os primeiros filmes eram produzidos com a finalidade de serem uma 

espécie de registro. Ou seja, as imagens projetadas estaticamente na tela não tinham a função 

de narrar ou contar uma história. Elas, apenas reproduziam o registro de fatos ocorridos. 

Somente após a inserção de elementos narrativos é que os filmes puderam ser transformados 

em meios de contar histórias que pudessem ser acompanhadas pelo espectador. Para o autor 

Marcel Martin,  

 

[...] tendo começado como espetáculo filmado ou simples reprodução do real, o 

cinema tornou-se pouco a pouco uma linguagem, ou seja, um meio de conduzir um 

relato e de veicular ideias (MARTIN, 2007, p. 16). 

 

Juntamente com a evolução técnica do cinema, novos elementos foram instituídos e 

passaram a constituir a linguagem cinematográfica. Nas primeiras inovações na montagem 

das obras, pouco a pouco o elemento Tempo começa a ser solidificado. Segundo Martin 

(2011), o tempo traz aos filmes a ideia de relação entre as cenas e acaba situando o espectador 

no decorrer da trama. Outra importante transformação ocorreu quando o cinema mudo tornou-

se sonoro, sendo agregado aos filmes, elementos como falas, músicas e efeitos sonoros. 

O elemento conhecido como fotografia já estava presente nas obras em preto e branco. 

No entanto, com a implantação da cor nas telas, a fotografia ganhou ainda mais relevância 

dentro do contexto da obra, agregando maior importância a artefatos fílmicos como a 

iluminação, vestuário e cenário. 

De acordo com Martin (2011), quando apresentados juntos, estes elementos 

cinematográficos exercem a função de relacionar o cinema com a realidade. Isso acaba 

gerando identificação nos espectadores e, por consequência, tornam os filmes mais 
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verossímeis apresentando imagens próximas do real. Nos próximos tópicos, para tentar 

auxiliar na compreensão da linguagem cinematográfica, trataremos de forma breve, cada um 

destes elementos. 

     

7.1 Montagem 

 

A montagem pode ser entendida como a origem da linguagem cinematográfica. Ela 

pode ser considerada o fundamento mais específico do cinema e que, ao longo do tempo, vem 

passando por uma constante evolução. A técnica de unir uma cena à outra faz com que acabe 

despertando sentimentos aos espectador. Além disso, a partir dela, os diretores acabaram 

experimentando novas formas de criação e construção estética dos filmes. De acordo cm 

Martin: 

 

[...] a montagem constitui, efetivamente, o fundamento mais específico da 

linguagem fílmica, e uma definição do cinema não poderia passar sem a palavra 

“montagem”. Digamos desde já que a montagem é a organização dos planos de um 

filme em certas condições de ordem e de duração (MARTIN, 2011, p. 147). 

 

A montagem pode ser resumida como a forma de organização de um filme, no qual as 

cenas e planos são alternados para que se construa sua narrativa. Ou seja, ela impõe o ritmo, a 

ordem e a compreensão para o espectador da obra. Além disso, Martin complementa dizendo 

que a montagem pode ser tratada como sentido próprio do termo, por ela trazer engendrada 

um ponto de vista. Por isso, a montagem também pode agregar um estilo próprio aos 

diretores.    

Este elemento foi instituído no cinema americano pelo cineasta David Griffith, nas 

obras realizadas a partir de 1910. Antes das experimentações trazidas pelo cinema soviético, a 

organização das cenas era realizada de forma linear. No entanto, diretores russos como 

Eisenstein e Kuleshov inovaram ao agregar a este elemento novas possibilidades como a 

inserção de sobreposições de imagens, símbolos e metáforas. 

Dos filmes de Eisenstein nascem as montagens Ideológica e Intelectual, fazendo com 

que o diretor consiga instituir metáforas e simbologias em suas obras. De acordo com Martin, 

a montagem Intelectual cria ou evidencia relações entre acontecimentos, objetos ou 

personagens. Já a Ideológica, comunica fazendo uso dos planos ao agir no ponto de vista, 

criando um sentimento ou passando uma ideia ao espectador.   

Junto a estas experimentações, uma série de novas funções é agregada às montagens 

dos filmes. Um delas é a possibilidade de planos diferenciados, diferentemente do formato 
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estático encontrado nos primórdios do cinema. Isso muda, também, a narrativa e a sequência 

do filme, que agora podem ser encontradas de forma cronológica ou não. 

Por isso, no cinema atual, a montagem não é tida apenas como uma sucessão de cenas, 

mas sim, um procedimento que acaba trazendo características como ritmo, movimento e o que 

Martin chama de ideia dramática. Agora, a história pode ser acompanhada e compreendida 

por meio da reflexão e criação de sentidos, que faz com que os espectadores incorporem a 

trama.  

Ou seja, de acordo com Martin, a função da montagem é inserir o espectador no filme 

de tal forma, que ele consiga acompanhar o desenrolar da trama naturalmente, o que resulta na 

ilusão de realidade ao longo da obra mostrada na tela. 

 

A montagem (ou seja, a progressão dramática do filme, em suma) obedece, assim, 

exatamente a uma lei de tipo dialético: cada plano comporta um elemento (apelo ou 

ausência) que encontra resposta no plano seguinte: a tensão psicológica (atenção ou 

interrogação) criada no espectador deve ser satisfeita pela sequencia dos planos. A 

narrativa fílmica surge então como uma série de sínteses parciais (cada plano é uma 

unidade, mas uma unidade incompleta) que se encadeiam numa perpétua superação 

dialética (MARTIN, 2011, p. 158). 

 

Por fim, percebemos que a função da montagem no decorrer da obra tende a tornar-se 

tão natural a ponto de fazer com que o espectador não perceba este elemento. Esta ilusão de 

realidade, aliada a outros artifícios, fará com que a atenção do espectador fique presa ao filme. 

“A montagem é a condição necessária e suficiente na instauração estética do cinema” 

(MARTIN, 2011, p. 179).   

 

7.2 Tempo 

 

Cada narrativa traz um tempo único dentro de cada filme. O tempo criado a cada obra 

cinematográfica está desvinculado do tempo cronológico. Ou seja, ele não é o tempo real. 

Dentro da narrativa cinematográfica, o tempo acaba por situar o espectador no filme. O 

simples jogo de câmera pode produzir efeitos como acelerar, retardar, ou inverter um 

movimento e, consequentemente, o tempo.  

Logo, percebemos a importância do poder do tempo em um filme e, também, sua 

independência e distinção do tempo real e tempo fílmico.   

Para uma melhor compreensão deste elemento, pensamos ser necessária a citação de 

seus três diferentes tipos: o tempo de projeção, o tempo de ação e o tempo de percepção. 

Conforme os conceitos trazidos por Martin, o tempo de projeção consiste na duração do filme, 
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o tempo de ação traduz-se na duração narrativa da história contada na obra, e por fim, o tempo 

de percepção pode ser entendido como a impressão cronológica sentida intuitivamente pelo 

espectador de forma subjetiva. 

A união da montagem e do tempo acaba modificando a forma narrativa dos filmes, 

emprestando a ele um maior grau de aceitação. Com a evolução destes elementos, aos poucos, 

o caráter explicativo e didático presente nas primeiras narrativas vai desaparecendo. Agora, 

devido à noção de tempo mais real, as ações sugeridas nos filmes não necessitam mais de uma 

explicação descritiva. Ou seja, uma ação é seguida por outra, sem que ela precise ser 

completamente explicitada. Com isso, o número e duração de planos acabam diminuindo, 

tornado as obras mais ágeis e, por consequência, mais próximas da realidade.   

A função do elemento Tempo chama-se elipse. De acordo com Martin, ela é a arte de 

fazer-se entender com meias-palavras.  

 

[...] a elipse deve contar sem, contudo esmacular. Sua vocação não é tanto suprimir 

os tempos fracos e os momentos vazios quanto sugerir o sólido e o pleno, deixando 

fora de cena (fora do jogo) o que a mente do espectador pode suprir sem dificuldade 

(MARTIN, 2011, p. 95). 

 

Com isso, entendemos que, dentro da linguagem cinematográfica, a função das elipses 

é, basicamente, eliminar ações desnecessárias para a compreensão de uma cena. Como 

consequência disso, encontramos roteiros menos descritivos, portanto, mais ágeis.   

Com o tempo fílmico, o espectador é guiado de forma natural, sem precisar fazer uso 

de legendas explicativas ou narrações completamente dispensáveis à obra. Além do tempo da 

narrativa do filme, temos outros importantes elementos que podem situar o espectador na 

história e que se fazem importantes dentro de nosso trabalho. Artifícios de luz, vestuário e 

cenário, por exemplo, podem perfeitamente revelar quando e onde a narrativa está se 

desenrolando.   

O figurino pode sugerir o período histórico ao qual a obra está inserida, bem como o 

cenário, que pode localizar o público na época, estação do ano ou local onde a narrativa se 

passa. Por fim, tão importante quanto os elementos citados anteriormente, temos a luz, pois, 

além de contribuir para a composição do tempo fílmico, ela pode emprestar tonalidades 

diferenciadas para cada temática passada na obra. Além disso, a luz situa o tempo cronológico 

em que o filme está passando, dia ou noite.   
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7.3 Fotografia 

 

A Fotografia do cinema é inaugurada a partir das mudanças de plano e de iluminação 

trazidas ao longo da evolução da linguagem cinematográfica, que como nos mostra Martin, só 

foi possível a partir do momento em que diretores tiveram a ideia de “deslocar o aparelho de 

filmagem ao longo de uma mesma cena” (2007, p.30). 

Esta composição fotográfica situa o espectador dentro da história contada no filme. 

Por meio da escolha e junção entre cenário, figurino, cor e ângulos é que o diretor consegue 

contar a história pelo viés desejado por ele.  

Ainda segundo Martin (2007), uma série de fatores faz parte da Fotografia do cinema: 

planos, luz, enquadramentos, cenário, figurino, entre outros. Quando todos juntos, eles criam 

a expressividade que a imagem passará nas telas e que foi pensada pelo diretor. 

Com a inserção de novas técnicas e movimentos de câmeras, surgiu a possibilidade e, 

também, a criação de novos planos. Ao longo da história cinematográfica, os diretores 

perceberam que diferentes enquadramentos resultavam em sentidos distintos ao público 

espectador.  

Por exemplo, um Plano Geral, ao ilustrar diversos elementos apresentados na 

totalidade da imagem, acabava situando o espectador no filme. Em contrapartida, o Primeiro 

Plano trazia explicito a emoção a ser passada. Com isso, percebeu-se que o conjunto destes 

planos definidos pelos diretores para cada cena conotavam diferentes sentidos ao espectador e 

tornou-se mais um subterfúgio para auxiliar na criação da narrativa proposta.  

Junto a isso, principalmente a partir da implantação da cor no cinema, a composição 

da iluminação começou a agregar tonalidades específicas às cenas. Como consequência disso, 

o filme irá despertar uma ideia de realidade ao espectador.  

Segundo Martin (2011), cada opção de iluminação remete a uma ideia em particular, 

uma emoção singular ou gênero cinematográfico específico. Ainda para o autor, a iluminação 

é um dos elementos decisivos na concepção de expressividade da imagem passada nas telas: 

 

[...] constitui um fator decisivo para a criação da expressividade da imagem. Mas 

como contribui, sobretudo para criar a ‘atmosfera’, elemento dificilmente analisável, 

sua importância é desconhecida e seu papel não aparece diretamente aos olhos do 

espectador desavisado; além disso, a maior parte dos filmes atuais manifesta uma 

grande preocupação com o realismo na iluminação (MARTIN, 2011, p. 61). 

 

Complementando, Ernest Lindgren escreve que a iluminação “serve para definir e 

modelar os contornos e os planos dos objetos, para criar a impressão de profundidade 
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espacial, para produzir uma atmosfera emocional e mesmo certos efeitos dramáticos” (apud 

MARTIN, 2011, p. 62) 

Assim, como ressalta o autor, entendemos que, no decorrer de um filme, a iluminação 

possui a função de transmitir ao espectador uma sensação de realidade. E para aproximar o 

espectador desta realidade é que são criados cenários, iluminação, vestuários e iluminação.  

Com isso, entendemos que a função da fotografia cinematográfica é parte fundamental 

para transmitir as representações visuais que irão despertar os sentidos do espectador.  

 

7.4 Figurino e Cenário 

 

 “Se o cinema é considerado como a forma mais recente de linguagem, podemos dizer 

que dele fazem parte uma das formas mais antigas da linguagem, o vestuário”. 

(CONCEIÇÃO, 2010) 

Como vimos no tópico anterior, a Fotografia é composta por diversos elementos, entre 

eles, o figurino, também conhecido como vestuário, e o cenário. Teceremos mais algumas 

considerações sobre estes dois elementos distintos da fotografia, pois é neles que o estudo do 

nosso trabalho irá se abraçar, a fim de corroborar com as observações trazidas por estudiosos 

como Adriana Amaral e André Lemos, os quais defendem que o nosso objeto de estudo, o 

filme Matrix, foi concebido dentro da estética cyberpunk. 

Como nos mostra Martin, assim como outros elementos da linguagem 

cinematográfica, o figurino parte da vasta gama dos meios de expressão fílmicos. Ele não é 

um elemento artístico isolado e deve ser considerado em relação a certo estilo de direção 

proposto pelo idealizador do filme.   

 

Ele se destacará dos diferentes cenários para pôr em evidência gestos e atitudes dos 

personagens. Conforme sua postura e expressão. Por harmonia ou por contraste, 

deixará sua marca no grupamento dos atores e no conjunto de um plano (MARTIN, 

2011, p. 66). 

 

Corroborando com a observação de Martin, a mestre em designer de moda, Daniela 

Águas Campos da Conceição, afirma em sua dissertação O Figurino na Ficção 

Cinematográfica que, muitas vezes, ao pensarmos em um filme, a primeira imagem que nos 

surge são os atores com suas roupas. Ela segue afirmando que a própria história do filme pode 

estar apagada na memória de cada um, mas a memória visual permanece presente. “É esta 

capacidade que o guarda-roupa tem de contar uma história através das suas personagens, 

integrada no que podemos chamar de narrativa visual” (CONCEIÇÃO, 2010, p. 22). 
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Ou seja, como bem observou Jacques Manuel, é descaracterizando o ator que a 

imagem do herói será construída na tela, pois, aos considerarmos o cinema um olho indiscreto 

da realidade, onde são captadas atitudes, gestos e emoções dos homens, é necessário admitir 

que o vestuário é um dos elementos que mais se aproxima desta realidade, emprestando 

formas e distinguindo personalidades. 

Segundo Martin (2011), pelo menos três tipos de figurinos cinematográficos podem 

ser distinguidos. O realista é composto de acordo com a preocupação do figurinista em 

retratar uma realidade histórica na qual a ficção está inserida. Podemos citar como exemplo os 

chamados filmes de época.  

O vestuário pararrealista é encontrado quando o figurinista usa a moda da época como 

inspiração, mas preocupa-se mais em com o estilo e beleza das peças do que com sua exatidão 

histórica. Citamos como exemplo o filme Romeu e Julieta lançado em 1936 pelo diretor 

George Cukor.  

Por fim, chegamos à concepção de figurino que melhor se enquadra dentro de nossa 

pesquisa. Como explica Martin (2011), no figurino simbólico “a exatidão histórica não 

importa, e o vestuário tem antes de tudo a missão de traduzir simbolicamente caracteres, tipos 

sociais ou estados de alma”. 

Para contribuir com a afirmação de Martin, citaremos a concepção de vestuário trazida 

por Humberto Eco.  

 

O vestuário é comunicação. […] Porque a linguagem do vestuário, tal como a 

linguagem verbal, não serve apenas para transmitir certos significados, mediante 

certas formas significativas. Serve também para identificar posições ideológicas, 

segundo os significados transmitidos e as formas significativas que foram escolhidas 

para transmitir (ECO,apud CONCEIÇÃO, 2010). 

 

Desta forma, entendemos que o figurino traz consigo significados subliminares 

engendrados que apresentam fatores importantes, tanto da vida cotidiana do indivíduo, quanto 

na composição da narrativa ficcional do cinema. “A mensagem que é comunicada pelo 

vestuário transmite sentimentos, ideais, religião e cultura, define aspectos psicológicos, 

económicos e sociais, indica épocas, lugares e clima, através das silhuetas, cores e texturas” 

(CONCEIÇÃO, 2010, p. 23). 

Assim, da mesma maneira como a apresentada na vida real, a história de um 

personagem pode ser contada por meio da composição de seu figurino. O modo como estão 

coordenadas as cores, o contexto ou a forma contribuem para a concepção da imagem captada 

pelo espectador.  
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Dependendo da pretensão do diretor, o figurino pode ser usado com diversas 

finalidades, como por exemplo, diferenciar ou tornar semelhantes várias personagens, bem 

como agrupá-los ou separá-los. Também pode ser usado para identificar estereótipos dentro 

da trama.  

Como exemplo disso, podemos citar o figurino de Charlie Chaplin, um dos mais 

emblemáticos e famosos da história do cinema. Ele indica a classe social e o caráter do 

personagem. Conforme Giannetti (apud CONCEIÇÃO, 2010, p.), “A bengala é utilizada para 

dar a impressão de auto-importância enquanto vagueia confiante perante um mundo hostil. As 

calças muito folgadas, os sapatos enormes e o casaco demasiado apertado sugerem a 

insignificância e a pobreza de Chaplin”.  

O autor ainda completa sua interpretação em relação ao figurino utilizado para compor 

o personagem de Chaplin, afirmando que ele “simboliza a sua visão da humanidade, a 

vaidade, o absurdo, o autoengano e, sobretudo, a forte vulnerabilidade”. 

Em relação ao uso do valor simbólico das cores nos figurinos, o autor utiliza o 

exemplo de Romeu e Julieta (1968). Para Giannetti, a família de Julieta, os Capuletos, são 

caracterizados na trama como novos-ricos, por isso, utilizam cores fortes e ricas, como o 

vermelho, amarelo e cinza, em seus figurinos. Em contrapartida, a família de Romeu, os 

Montecchios, se trata de uma família mais antiga e consagrada, mas que enfrenta um declínio. 

Assim, seu figurino é compostos de tons azuis, verdes e violetas.  Além de caracterizar o 

status das famílias, a composição cromática serve, também, distinguir os personagens em 

cenas de conflito.  

Outra forma de engendrar signos no figurino são as linhas. As verticais enfatizam 

dignidade e imponência, por exemplo, enquanto que as horizontais são utilizadas para 

acentuar características mais vulgares e satíricas.  

Conforme Assunção, para a criação de um personagem é fundamental a definição de 

algumas questões, tendo sempre em mente, quem será o ator ou a atriz responsável por 

emprestar vida ao papel. A autora cita algumas destas questões: idade do personagem, bem 

como etnia, classe social, estilo pessoal e aspecto físico.  

De acordo com a mestre em design de moda, despois de definir estas questões, que 

seriam básicas, o próximo passo da concepção do figurino deve levar em consideração o que 

o personagem pretende expressar em termos de emoção, bem como o que cada cena exige, ou 

se houve mudança no rumo da narrativa. Somente depois de definidas estas características é 
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que as metáforas referentes aos personagens serão introduzidas por meio de suas roupas e 

acessórios, resultando em mensagens subliminares futuras aos espectadores.   

 

Estas questões são impossíveis de quantificar, uma vez que cada personagem é 

único e individual, dentro de uma narrativa original, interpretada por um conjunto de 

elementos definidos e de pessoas reais, em que todos contribuem. Todas estas 

questões são respondidas, não só pelos figurinos, mas também através da 

iluminação, na música, de movimentos de câmara, na montagem e na composição de 

planos (CONCEIÇÃO, 2010, p. 26). 

 

Por fim, podemos perceber que o figurino de um filme, assim como os outros 

elementos estéticos que compõem a narrativa fílmica, não são elementos isolados. 

Dependendo da pretensão do diretor, ele funciona “de forma a acrescentar ou diminuir efeito, 

seja por harmonia ou por contraste num determinado plano”. (2010, p. 65) 

Assim, de forma simplificada, podemos dizer que o figurino é composto por todas as 

peças do vestuário, combinada com acessórios, de modo a resultar na caracterização de cada 

personagem individualmente.   

Dentro do cinema, o conceito de cenário compreende tanto as paisagens naturais 

quanto as construções realizadas pelo homem. Assim como no figurino, existem diferentes 

tipo de cenários: temos os reais (já estava lá antes do filme ser rodado) e os construídos 

(podem ser dentro de estúdios ou ao ar livre). 

Geralmente, os cenários construídos em estúdios são pensados em decorrência da 

verossimilhança histórica que se deseja passar. No entanto, a questão econômica também faz 

com que esta opção seja considerada, pois, ao contrário do que se pensa, em muitas ocasiões, 

custa menos construir uma réplica do que filmar no próprio local.  

Além disso, segundo Martin, cenários são construídos com a intenção de acentuar o 

simbolismo, a estilização e a significação de certa cena ou contexto. Assim, podemos definir 

diversas concepções gerais de cenários. A seguir, citaremos alguns: 

 Realista: Essa concepção está bastante presente nas obras de diretores italianos 

soviéticos e americanos. Nela, “o cenário não tem outra implicação além de sua 

própria materialidade, não significa senão aquilo que é”. (MARTIN, 2011, p. 68). 

 Impressionista: Na concepção impressionista, o cenário é concebido, ou escolhido, 

em função da dominante psicológica da ação. Ele, ao mesmo tempo, condiciona e 

reflete o drama, bem como o estado de alma dos personagens. Martin apresenta um 

pequeno catálogo dos cenários e suas significações simbólicas. Citaremos alguns 

exemplos trazidos pelo escritor e que nos parecem interessantes dentro de nosso 
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trabalho: deserto (solidão, desespero), cidade (violência, solidão), noite (solidão, 

confusão), chuva (tristeza), tempestade (violência, volúpia), entre outros.  

Como exemplo prático, citamos a explicação do próprio Federico Fellini a respeito 

do uso da simbologia em seus filmes: “Em todos os meus filmes há um 

personagem que passa por uma crise. Ora, creio que o ambiente melhor para 

sublinhar uma crise é uma paria ou uma praça a noite” (apud MARTIN, 2011, p. 

68). 

 Expressionista: Diferentemente do cenário impressionista, geralmente natural, o 

expressionista é quase sempre criado artificialmente. Ele foi concebido com a 

intenção de sugerir "uma impressão plástica” que venha a coincidir com a 

dominante psicológica a qual o diretor pretende passar durante a ação fílmica.  

De acordo com Martin, “o expressionismo funda-se numa visão subjetiva do 

mundo, manifestada por uma deformação e uma estilização simbólica”. 

 

Para exemplificar de forma mais clara, citaremos um exemplo da concepção 

expressionista de cenário, trazidas por Martin. Ela diz respeito ao cenário totalmente artificial 

mostrado no filme O Gabinete do Dr. Caligari (do diretor Robert Wieni). Nele, todas as regras 

de perspectiva são deixadas de lado, as construções são oblíquas e as sombras e luzes são 

pintadas, expressando o ponto de vista de um louco, previamente pensado pelo diretor. 
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8 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O principal objetivo do presente trabalho constitui-se em verificar a relação do filme 

Matrix com o movimento literário conhecido como cyberpunk. Para isso, de acordo com os 

conceitos estudados por Joly (1996), observamos os conceitos de análise fílmica e de imagem, 

os quais ressaltam que uma obra cinematográfica, enquanto meio de comunicação, pode 

representar um período histórico, uma nação ou até mesmo uma ideologia.     

Assim, nossa pesquisa tentará identificar a aproximação dos traços da literatura 

cyberpunk com as imagens de ficção trazidas pela obra. Com isso em mente, o objetivo de tal 

análise justifica-se em averiguar de que maneira esse movimento literário dos anos 80 é 

abordado no filme, a partir da construção imagética de seu figurino e cenário. 

No entanto, como advertem os autores Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété, vale 

ressaltar os conceitos que explicitam o caráter ficcional das obras cinematográficas, que, antes 

de mais nada, são um amontoado de escolhas ou recortes, baseados no ponto de vista de seu 

criador.   

 

Em um filme, qualquer que seja seu projeto (descrever, distrair, criticar, denunciar, 

militar), a sociedade não é propriamente mostrada, é encenada. Em outras palavras, 

o filme opera escolhas, organiza elementos entre si, decupa no real e no imaginário, 

constrói um mundo possível que mantém relações complexas com o mundo real: 

pode ser em parte reflexo, mas também pode ser sua recusa (ocultando aspectos 

importantes do mundo real, idealizando, amplificando, certos defeitos, propondo um 

‘contramundo’ etc.). Reflexo ou recusa, o filme constitui um ponto de vista sobre 

este ou aquele aspecto do mundo que lhe é contemporâneo. Estrutura a 

representação da sociedade em espetáculo, em drama (no sentido geral do termo), e 

essa estruturação que é objeto dos cuidados do analista (VANOYE, GOLIOT-LÉTÉ, 

1994, p. 56). 

 

Baseado em tais premissas, a análise fílmica proposta em nosso trabalho pretende 

verificar e identificar os traços que aproximam a estética de tal movimento literário, com a 

produção do filme Matrix, lançado em 1999, quase 20 anos depois do ápice deste movimento 

norteado pela ficção científica.   

Seguindo com nossa pesquisa, entendemos que, tanto o tratamento metodológico, 

quanto a análise de uma obra cinematográfica não são conclusivos. Isso se explica pela 

subjetividade que abrange uma produção cinematográfica. Como vimos anteriormente, a 

representação do cinema é criada a partir da visão singular de seu roteirista ou diretor. Logo, o 

mesmo tema pode ser tratado de formas diferentes. Não muito diferente disso está o trabalho 

do analista de imagens, que realiza sua pesquisa a partir de percepções próprias, fazendo com 

que um mesmo objeto de estudo possa ser compreendido de diferentes formas.  
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Fundamentados nas premissas revisadas ao longo desta pesquisa e norteados pelas 

teorias e conceitos sobre análise fílmica, entendemos que: 

 

É possível utilizar o filme com o intuito de analisar uma sociedade [...]. Nosso 

propósito será mais de interrogar o filme, na medida em que oferece um conjunto de 

representações que remetem direta ou indiretamente à sociedade real em que se 

inscreve (VANOYE, GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 55). 
 

Com isso, partindo do pressuposto que cada obra é um conjunto de estratégias de 

efeitos sobre o espectador, pretendemos extrair fragmentos do nosso objeto de estudo para, 

assim, realizarmos sua desconstrução fílmica, a fim de percebermos, a partir dela, os traços 

existentes e o que eles podem representar nos espectadores como meio de comunicação.  

Como sugerem Jacques Aumont e Michel Marie (1990) podemos considerar o filme 

como uma obra artística autônoma. Por isso, ela é suscetível de engendrar um texto e permite 

uma análise textual, fundamentando duas significações sobre estruturas narrativas (análise 

narrativa), e sobre bases visuais e sonoras (análise icônica), produzindo assim um efeito no 

espectador.  

A partir do que estes pensadores escreveram sobre noções de obra e poética, Gomes 

talhou seu conceito sobre o tema. Conceito este, indispensável para a execução de nossa 

pesquisa. Segundo Gomes:  

 

Por “poética”, portanto, deve-se entender os programas ou projetos de formação ou 

estruturação da obra de arte onde se inscrevem as intenções operativas dos 

produtores de obra de arte, da música à literatura, da arquitetura às artes plásticas 

[onde entende-se] a produção em sentido transitivo como o ato de estruturar e 

organizar as estratégias para solicitar um efeito poético desejado (GOMES, 2004, p. 

24). 

 

Dito isso, entendemos que o intuito da análise fílmica é o de pesquisar, descontruir e 

interrogar a obra cinematográfica, neste caso específico o filme Matrix, para tentar identificar 

se, de fato, ele traz em seus elementos da linguagem cinematográfica, mais precisamente no 

figurino e cenário, os traços elencados por estudiosos como Adriana Amaral e André Lemos, 

que o aproximam da literatura cyberpunk. 

A seleção do corpus foi realizada através da uma análise cuidadosa das sequências que 

formam o filme Matrix. Para cada conjunto de sequências, foram selecionadas as cenas em 

que o pesquisador observou uma relação dos elementos plásticos que a compõem com o estilo 

cyberpunk (mais especificamente, os elementos “cenário” e “figurino”). Para servir de auxílio 

nesta seleção de cenas, foi tomada como baliza para a identificação do estilo cyberpunk a lista 

de pontos recorrentes neste gênero de ficção apontados por McCarron (1995), além dos traços 

estilísticos explicitados pelos pesquisadores André Lemos e Adriana Amaral. Tanto a lista de 
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McCarron quanto as contribuições de Lemos e Amaral foram apresentados no Capítulo 5 da 

presente monografia. 

Após a seleção prévia das cenas, decidiu-se por refinar tal seleção com a exclusão 

daquelas que apresentam exatamente os mesmos traços estilísticos identificados nos mesmos 

aspectos analisados (cenário ou figurino). Dessa forma, evitamos a redundância na análise, 

pois o objetivo do presente trabalho não é o mapeamento de todas as aparições de 

determinados traços estilísticos, mas a identificação da presença dos mesmos. 

Por fim, cada cena selecionada foi rotulada com os seguintes metadados: o tempo da 

cena no filme (no formato 00h00m00s), o aspecto analisado (cenário, figurino ou ambos) e 

uma ou mais imagens para ilustração da cena. Com as cenas definitivamente selecionadas, o 

pesquisador partiu para a fase da análise das mesmas, fundamentado nas teorias sobre 

cibercultura e imaginário, entre outras apresentadas no referencial teórico. 
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9 ANÁLISE DAS CENAS DE MATRIX 

 

9.1 Os guardiões da Matrix 

 

 
Figura 1 – Os agentes. Fonte: Matrix (1999) 

 

 Aspecto analisado: figurino 

 Tempo de cena: 00h06m00s a 00h:06m:52s 

 

A sequência apresenta pela primeira vez ao espectador os agentes da Matrix. No 

primeiro plano, como uma espécie de líder de todos os outros guardiões da realidade simulada 

da Matrix, aparece o agente Smith. Ele é um programa com Inteligência Artificial que possui 

poderes extraordinários dentro da Matrix. 

Smith representa um dos temas centrais da literatura cyberpunk e também da 

cibercultura. Sua função dentro da Matrix é eliminar qualquer humano ou programa de 

computador que possa ameaçar a ordem. Nas palavras de Lemos (2005), ele representa a 

batalha do poder totalitário do Estado contra os excluídos tidos como alienados pela 

sociedade. 

Como nos mostra Martin (2011), uma das funções do figurino é destacar os diferentes 

cenários para pôr em evidência gestos e atitudes dos personagens “conforme sua postura e 

expressão”. Assim percebemos outro traço da literatura cyberpunk na construção do figurino 

dos agentes, em especial Smith. Bem como a cibercultura e consequentemente a literatura 

cyberpunk, ele herdou os valores da contracultura norte-americana da década de 60.  
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Os agentes estão sempre vestidos de preto, com óculos escuros com formato 

quadrado
15

 e com fones de comunicação no ouvido. Seu figurino foi claramente inspirado nos 

uniformes dos agentes federais americanos, entre eles CIA e FBI, da década de 60, os quais se 

vestiam da mesma forma e fomentavam uma paranoia coletiva. 

Como vimos anteriormente, nessa mesma época surge a cibercultura, juntamente com 

os primeiros hackers que tinham como principal objetivo lutar contra a centralização e a posse 

de informação. Em contrapartida, no filme Matrix, temos esse poder centralizado 

representado pelos guardiões da Matrix, principalmente o agente Smith.  

Chegamos a outro ponto bastante presente da literatura cyberpunk que é apontado por 

Lemos (2005): a vigilância. Assim como a paranoia coletiva dos americanos da década de 60, 

quando todos achavam que eram espionados ou monitorados pelos agentes federais do 

governo, Smith é apresentado ao espectador: um guardião que monitora qualquer ameaça à 

Matrix e ao poder totalitário das máquinas.   

 

9.2 As teorias de Baudrillard 

 

Figura 2 – Simulacro e simulações. Fonte: Matrix (1999) 

 

 Tempo da cena: 0h8m21s à 0h8m33s 

 Aspecto analisado: cenário 

                                                                 
 
15

 Ao longo da trilogia, o formato dos óculos do agente Smith muda gradativamente. Em Matrix Reload, após o 

contato com Neo e quando ele está desconectado da Matrix, a armação de seu acessório deixa de ter formas 

quadradas. Agora, o par de óculos do agente Smith possui formas mais arredondadas que se assemelham ao 

usado pelo protagonista, representando uma aproximação com o humano e, consequentemente, deixando de lado 

as formas mais quadradas naturalmente associada às máquinas.   
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A cena mostra o momento em Neo vai buscar um de seus softwares subversivos para 

entrega-lo ao comprador Choi. Não por acaso, o programa de computador está escondido em 

um fundo falso no livro Simulacros e Simulações, um dos mais de 50 escritos pelo sociólogo, 

poeta, fotógrafo e escritor francês Jean Baudrillard. 

A sequência é uma clara referência à obra que é tida como a principal fonte de 

inspiração para o filme Matrix. Ao longo de nossa pesquisa percebemos que existem 

diferentes tipos de cenários dentro de uma obra cinematográfica e alguns deles, conforme 

Martin (2011), “são construídos com a intenção de acentuar o simbolismo, a estilização e a 

significação de certa cena ou contexto”.  

Assim percebemos a cena descrita. Ao longo de sua trajetória, Baudrillard 

desenvolveu uma série de teorias que tratam dos impactos da comunicação e das mídias 

sociais na cultura e sociedade contemporâneas. O autor discute uma espécie de realidade 

virtual criada pela cultura de massa.  

Em especial no livro, escolhido pelos irmãos Wachowski para passar uma mensagem, 

o pensador faz uma avaliação sobre as mídias contemporâneas e sugere que a sociedade atual 

vive uma representação falsa da realidade, na qual os símbolos criados pela cultura coletiva 

acabam se tornando mais significativos que a própria realidade. 

Ou seja, a inserção do livro na cena expressa claramente a referência que inspirou a 

criação do filme e, também, remete a um dos principais teóricos da cibercultura. Como 

consequência disso, encontramos outro traço significativo da literatura cyberpunk na 

construção do filme Matrix, no qual, assim como para Baudrillard e para os pensadores da 

literatura cyberpunk, nesse novo espaço público as pessoas são colonizadas pela tecnologia ao 

mesmo tempo em que são reprimidas pela mediação desta mesma tecnologia em suas vidas.  
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9.3 O domínio das megacorporações 

 

 

Figura 3 – A megacorporação. Fonte: Matrix (1999) 

 

 Tempo da cena: 00h12m03s  

 Aspecto analisado: cenário 

 

A cena ilustra onde Neo trabalha, a respeitável multinacional Metacortex. Lá, 

enquanto Thomas Anderson, um cidadão comum, ele ganha a vida dentro da Matrix como 

programador de software. É neste cenário que são demonstrados algumas das características 

da literatura cyberpunk. 

Conforme já vimos, estudiosos como McCarron (1995) e Amaral demonstram que 

uma das proposições da cultura cyberpunk diz respeito ao domínio das gigantescas empresas 

multinacionais que acabam por substituir o poder central do Estado. Frequentemente, nas 

histórias cyberpunks, elas são atacadas por grupos de ciber-rebeldes, que tentam lutar contra o 

poder ditatorial destas megacorporações.  

Isso não é muito diferente do que Morpheus e seus aliados fazem dentro da Matrix. Ao 

se rebelar contra o poder do establishment, Morpheus é tratado como um terrorista 

cibernético, e por isso é caçado por “autoridades” como o agente Smith. 

Assim, levando em consideração as observações trazidas por Martin (2011), nas quais 

o autor explica que os “cenários são construídos com a intenção de acentuar o simbolismo, a 

estilização e a significação de certa cena ou contexto”, entendemos que esta foi a intenção dos 

criadores do filme, ao escolher esta determinada cena, a qual traz engendrada um traço 

bastante presente na literatura cyberpunk: o domínio das megacorporações. 
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9.4 A cidade: uma entidade negativa 

 

 
Figura 4 – A cidade na Matrix. Fonte: Matrix (1999) 

 

 Categoria: cenário 

 Tempo: 0h25m:05s à 0h25m:14s 

 

 
Figura 5 – A cidade no mundo real. Fonte: Matrix (1999) 

 

 Categoria: cenário 

 Tempo: 0h41m:01s à 0h42m:20s 

A primeira cena ilustra um prédio construído por programa de computador dentro da 

Matrix. É nele que Neo se encontra pela primeira com Morpheus e, também, que o 
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personagem principal terá de decidir se continuará vivendo em um mundo de sonhos 

projetados por computador, ou irá finalmente acordar. 

Na outra sequência, Neo já fez sua escolha optando por acordar e viver fora da Matrix. 

Momentos antes, ele é conectado pela primeira vez à máquina que transmite sinal pirata para 

dentro da Matrix. Já dentro do programa onde viveu até então, o escolhido ouve pela primeira 

vez a verdade sobre a história da guerra entre homens e máquinas. 

Segundo Morpheus, no início do século 21, a humanidade celebrava encantada a 

descoberta da A.I. (inteligência artificial), que proporcionou a criação de uma raça inteira de 

máquinas. Conforme Morpheus, o pouco de informação que os sobreviventes possuem não 

aponta quem atacou primeiro e provocou a guerra entre humanos e máquinas. No entanto, 

todos sabem que foram os humanos que queimaram o céu, para tentar acabar com a fonte de 

energia das máquinas que se alimentavam da luz solar. Porém, elas descobriram uma fonte 

alternativa de energia, o corpo humano.  

Em determinado momento do diálogo, ao apresentar o mundo que existe no presente 

em que o filme se passa, Mopheus diz: – “bem-vindo ao deserto do real”. No entanto, a 

análise textual do filme pode ser tema de uma pesquisa futura. Por hora, iremos nos ater ao 

estudo dos elementos da linguagem fílmica inicialmente propostos. Assim, em ambas as 

cenas, podemos perceber claramente traços estilísticos da literatura cyberpunk usados como 

referência pelos irmãos Wachowski para compor o cenário de sua obra. 

Segundo Martin (2011), os cenários são construídos com a intenção de acentuar o 

simbolismo, a estilização e a significação de certa cena ou contexto. Para o estudioso, recorre-

se a cenários estranhos e fantásticos, nos quais são explorados o que a cidade tem de inumana, 

monstruosa, abstrata e tentacular, com um único objetivo: enaltecer o suspense da trama.    

Parece vir deste tipo de interpretação a concepção de cenário que compõe o imaginário 

estético da literatura cyberpunk. O que percebemos ao analisar as cenas anteriormente 

descritas parece caber perfeitamente no ponto de vista apresentado por autores como Adriana 

Amaral, a respeito do sombrio mundo cyberpunk. Para a pesquisadora, na literatura 

cyberpunk, a cidade é vista como uma entidade negativa, escura e claustrofóbica, onde 

computadores interligados em rede dominam todos os aspectos da vida cotidiana. 

Finalizando, Amaral afirma que: “nesse cenário, o submundo e a escuridão da rua são 

componentes essenciais do gênero”. 

Indo além, retomamos os conceitos trazidos por Martin (2011), nos quais o autor 

defende que o cenário é concebido em função da dominante psicológica da ação. Conforme o 
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autor, o cenário, ao mesmo tempo em que reflete o drama proposto pelo diretor do filme, 

acaba por refletir o estado de alma dos personagens.  

Assim, podemos citar algumas significações simbólicas apresentadas pelo 

pesquisador, que vão ao encontro do objetivo de nossa pesquisa. Segundo Martin, elementos 

como o deserto, a cidade, a noite e a chuva podem ser usados de maneira subjetiva para 

representarem estados de espírito como a solidão, desespero, tristeza, confusão, entre outras 

coisas. 

Estes significados elencados por Martin (2011) parecem ilustrar de forma bastante 

convincente o que o personagem Neo sente em ambas as cenas. Na primeira, Neo está em um 

estado de solidão, no qual não consegue se encaixar na sociedade a qual está inserido, por 

isso, procura incansavelmente saber o que é a Matrix, e quando tem essa oportunidade ao 

encontrar Morpheus no prédio mostrado na cena, o personagem escolhe a pílula vermelha e 

resolve acordar do mundo de sonhos onde vivia até então. 

Na outra sequência, após acordar e ser resgatado, Neo é conectado pela primeira vez à 

Matrix. Após ouvir a história sobre a guerra entre humanos e máquinas, e de como elas se 

alimentam usando corpos humanos como bateria, o personagem parece confuso e 

desesperado, a ponto de não aceitar inicialmente o que lhe foi dito.    

 

9.5 Mirrorshades: a verdadeira estética cyberpunk 

 

 
Figura 6 – Morpheus. Fonte: Matrix (1999) 

 

 Aspecto analisado: figurino 

 Tempo de cena: 0h25m44s 
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Figura 7 – Trinity e Neo. Fonte: Matrix (1999)  

 

 Aspecto analisado: figurino 

 Tempo de cena: 1h41m5s à 1h42m12s 

 

Em ambas as cenas, traços estilísticos dos personagens das histórias cyberpunks 

podem ser percebidos na construção dos figurinos centrais do filme Matrix. Em 1984, o 

escritor cyberpunk Willian Gibson lançou o livro Neuromancer, primeira parte de sua trilogia 

sobre o ciberespaço. Nesta obra, o autor apresenta o pirata digital Case e estabelece toda uma 

problemática estética para seus personagens. Conforme Amaral, eles ficaram conhecidos 

como Mirrorshades pelo fato de usarem jaquetas de couro pretas e óculos escuros espelhados. 

Dois anos depois, em 1986, o também escritor cyberpunk Bruce Sterling editou uma coletânea 

de contos chamada Mirrorshades: A Cyberpunk Anthology, que trazia a mesma estética 

apresentada anteriormente por Gibson. 

Como vimos ao longo de nossa pesquisa, para Martin (2011), o figurino faz parte de 

uma vasta gama de meios de expressão fílmicos e deve ser relacionado a certo estilo de 

direção proposto pelo idealizador do filme.   

A observação feita pelo estudioso parece se enquadrar nas pretensões dos irmãos 

Wachowski, no momento em que o figurinista do filme optou por uma construção simbólica 

do vestuário dos personagens principais. Como o próprio Martin explica, no figurino 

simbólico “a exatidão histórica não importa e o vestuário tem antes de tudo a missão de 

traduzir simbolicamente caracteres, tipos sociais ou estados de alma” (p. 61). 
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Assim, entendemos que os figurinos trazem significados subliminares e também 

podem comunicar algo, tanto quanto outras formas de linguagem. Os vestuários apresentam 

fatores importantes da vida do personagem e da composição narrativa do filme.  

Por fim, entendemos que o figurino pode representar a pretensão do diretor da trama. 

Como podemos perceber nas cenas citadas, Neo, Trinity e Morpheus trazem os mesmos traços 

estéticos dos personagens de Gibson e Sterling, considerados verdadeiros estereótipos da 

estética cyberpunk.  

Dentro da Matrix, quando nem os próprios personagens sabem com exatidão em que 

ano estão, o trio central da trama aparece, quase sempre, vestindo roupas pretas ao estilo 

gótico e, também, óculos escuros espelhados, representando o estado de escuridão em que a 

raça humana se encontra.  

 

9.6 O reflexo e os mundos paralelos da Matrix 

 

 
Figura 8 – As duas vidas de Neo. Fonte: Matrix (1999) 

 

 Aspecto analisado: figurino 

 Tempo de cena: 0h27m:00s à 0h29m33s 
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Figura 9 – O reflexo e vida passada. Fonte: Matrix (1999)  

 

 Aspecto analisado: cenário 

 Tempo de cena: 1h08m11s às 1h09m18s 

 

A primeira cena (Figura 8) mostra o momento em que Neo, em seu primeiro encontro 

com Morpheus, terá a chance de saber a verdade sobre a Matrix. Para isso, ele terá de optar 

pela pílula vermelha ou pela azul. Se escolher a azul, o protagonista continuará vivendo em 

seu mundo de sonhos projetados pela Matrix. Caso contrário, ele será acordado para a 

realidade. Já na segunda sequência (Figura 9), Neo retorna pela primeira vez à Matrix depois 

de ser acordado. Agora, ele já sabe que está em um mundo projetado por um programa de 

computador.  

Conforme os próprios irmãos Wachowski, a concepção do espelho dentro do filme é 

bastante presente e tem um significado específico. De acordo com os cineastas, os dois 

“Neos”, refletidos nas lentes dos óculos de Morpheus na primeira cena, representam as duas 

vidas que o protagonista tinha: uma real e outra simulada por computador. 

Como é possível perceber na Figura 8, na lente esquerda dos óculos do personagem, o 

espectador vê a pílula azul e Thomas Anderson representando a vida dentro da Matrix. Em 

contrapartida, na lente direita aparece a pílula vermelha e Neo representando a vida real que 

ele poderá ter.  

Na outra cena, reproduzida na Figura 9, quando Neo retorna à Matrix, ele vê seu rosto 

refletido no vidro do carro, quando trafega pelas ruas da cidade onde morava. Ao mesmo 

tempo em que o carro anda, o protagonista relembra da vida que ele tinha e que nada daquilo 

que viveu havia sido real.  
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De acordo com os irmãos Wachowski
16

, as cenas de espelhos e reflexos têm a intenção 

de representar “mundos dentro de mundos”. Ou seja, chegamos a outra referência da literatura 

cyberpunk dentro da construção de elementos estéticos do filme Matrix. Tratamos aqui de um 

dos itens citados por McCarron (1995) e que, para o pesquisador, é um dos elementos centrais 

da ficção cyberpunk: a possibilidade de mundos paralelos.      

 

9.7 Neo: o messias impuro 

 

 

Figura 10 – A simbiose entre homem e máquina. Fonte: Matrix (1999) 

 

 Tempo 0h32m27s à 0h34m:32s 

 Aspecto analisado: figurino 

 

A cena mostra o momento em que Neo, logo após tomar a pílula vermelha e ser 

localizado pelo grupo liderado por Morpheus, acorda depois de passar sua vida inteira 

conectado a cabos que o mantinham vivo. O local onde o personagem principal encontra-se, e 

depois é resgatado, é onde todos os humanos conectados à Matrix são mantidos em seus 

casulos servindo de fonte de energia para as máquinas.  

Para Erick Felinto (2005, p. 19), este conflito entre homem e máquina é um tema 

recorrente dentro do cinema de ficção científica e, também, parte fundamental do imaginário 

                                                                 
 
16 A explicação dos irmãos Wachowski em relação à ideia passada pelo uso de espelhos e reflexos dentro do 

filme Matrix foram retiradas de bate-papos oficiais entre os diretores e fãs da saga. Estes chats foram 

promovidos pela Warner Bros durante as ações promocionais do filme. A explicação também pode ser 

encontrada no documentário The Matrix Revised – Os segredos da produção. 
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sobre o “caráter apocalíptico e totalitário de um futuro dominado pela frieza dos 

computadores”.   

Segundo o pesquisador, a principal questão do cinema de ficção científica diz respeito 

à dualidade corpo/espírito, na qual o humano é incorporado à máquina, assim como a 

máquina incorpora o humano. Parece que os argumentos de Felinto se encaixam seguramente 

na cena descrita, na qual Neo viveu toda sua vida encerrada em um casulo, conectado a cabos, 

mantendo uma existência puramente mental.   

Felinto vai além, ao denominar os modelos de heróis da ficção científica de “messias 

impuros”. Conforme o pesquisador, o personagem central das histórias de ficção científica, 

principalmente dentro da literatura cyberpunk, são seres híbridos que conectam o mundo 

humano ao mundo da máquina. 

 

[...] suas trajetórias se desenvolvem no quadro de um simbolismo messiânico. Eles 

têm a função de “redimir”, de “salvar”, de “ensinar” uma humanidade decaída, 

estabelecendo uma ponte entre o humano e o além-do-humano (FELINTO, 2005, p. 

49). 

 

Assim, entendemos que esta cena, ao mostrar o herói principal conectado a cabos de 

máquinas que o mantinham vivo, acaba por explicitar a simbiose existente entre homem e 

máquina, e demonstra claramente um dos temas centrais do imaginário da ficção científica, 

bem como do subgênero tratado neste trabalho como literatura cyberpunk.  

Ao trazer o personagem central do filme Matrix, descrito por Felinto como o “messias 

impuro”, que conectado a máquinas tem a missão de salvar o mundo, voltamos ao que 

Adriana Amaral (2003) e André Lemos (2005) propuseram em relação aos arquétipos centrais 

da literatura cyberpunk. Para os pesquisadores, o lado cyber da literatura cyberpunk trata 

exatamente deste tema, ao trazer histórias de máquinas cibernéticas, próteses e implantes 

neurais que estendem as habilidades humanas.   

Por fim, como mostra Willian Gibson, talvez o maior expoente da literatura 

cyberpunk, as histórias deste subgênero da ficção científica trata das dualidades existentes 

entre o reino da tecnologia de ponta por um lado e do poder ditatorial de megacorporações e 

inteligências artificiais por outro.  
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9.8 O ciberespeaço e a teologia 

 

 
Figura 11 – Cypher: o traidor. Fonte: Matrix (1999) 

 

 Tempo da cena: 00h38m32s 

 Aspecto analisado: figurino 

 

Nesta cena, logo após acordar de sua vida de sonhos projetados pela Matrix, Neo é 

apresentado por Morpheus aos tripulantes de sua nave, a Nabucodonosor. Exceto Cypher, 

todos os outros personagens usam vestimentas simples com tons claros.  

Levando em consideração as afirmações de estudiosos como Conceição (2010), a 

cerca do importante papel do figurino dentro de uma trama cinematográfica, a mensagem 

transmitida pelo vestuário pode comunicar, entre outras coisas, aspectos psicológicos, 

diferenciar ou tornar semelhantes várias personagens, bem como agrupá-los ou separá-los. 

Isso parece claro quando vemos Cypher, o único a usar um colete vermelho por cima 

de sua roupa. A cor vermelha possui diversos significados. No entanto, iremos nos ater apenas 

aos relacionados ao contexto religioso, os quais demonstram que ela significa a carne, o 

pecado, a tentação, o desejo, ente outras coisas. 

Ressaltamos estes aspectos relacionados à vestimenta do personagem Cypher, pois, no 

decorrer do filme, ele será seduzido por uma proposta feita pelo agente Smith, um guardião da 

Matrix, e, tomado pelo desejo de voltar à sua vida de sonhos e seus prazeres ilusórios, irá trair 

seus companheiros, podendo ser comparado a Judas, dentro da doutrina católica.  

Com isso, retomamos outra característica da literatura cyberpunk citada por McCarron 

(1995). Para ele, o ciberespaço é apresentado teologicamente. Indo além, sabendo que um 
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filme, enquanto linguagem, bem como a interpretação de seus efeitos significativos serem 

subjetivos, podemos levar em consideração outros indícios dentro da trama para alicerçar esta 

conclusão. 

De forma breve, citaremos alguns destes aspectos teológicos apresentados na trama, 

apenas para melhor exemplificar a afirmação trazida anteriormente. O nome Neo é um 

anagrama ao número um em inglês: One. Em Matrix, ele é tido como o salvador, que moldado 

na concepção de herói deverá salvar o mundo.   

Logo no início do filme, isso é mostrado de forma clara em um diálogo entre Neo e 

Choi. Após comprar um software de Neo, Choi agradece usando a seguinte frase: “você é o 

meu salvador, você é o meu Jesus Cristo pessoal”. No decorrer da trama, antes de realmente 

iniciar sua saga antes de salvar a raça humana, Neo morre e ressuscita nos braços (e movido 

pelo amor) de Trinity, outra analogia à santíssima trindade do cristianismo.  

Assim, com estes breves exemplos, entendemos que o filme Matrix apresenta indícios 

teológicos que remetem ao item destacado por McCarron (1995) e, novamente, vai ao 

encontro do objetivo de nossa pesquisa, que é identificar estes traços da cultura cyberpunk 

engendrados na obra cinematográfica.    
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa proposta pelo presente trabalho transcorreu de modo a verificar e 

evidenciar os possíveis traços estilísticos formadores da literatura cyberpunk e por 

consequência do imaginário do cinema de ficção científica atual através da análise do filme 

The Matrix.  

Levando em consideração a problemática do estudo, que tratava de identificar no filme 

dos irmãos Wachowski as referências à literatura cyberpunk que acabaram formando a 

estética proposta no longa, optamos, em um primeiro momento, em trazer ao leitor uma breve 

contextualização referente aos principais temas abordados ao longo da pesquisa. 

Assim, antes de passarmos às considerações finais sobre o nosso trabalho, optamos por 

tecer alguns conceitos sobre a cibercultura. Para isso, buscamos referências em estudos de 

pesquisadores da área como, por exemplo, André Lemos. 

Conforme o autor, o nascimento da cibercultura pode ser situado a partir do 

surgimento da microinformática na metade dos anos 70. Porém, mais do que uma questão 

tecnológica, ela se apresenta por meio dos impactos socioculturais potencializados devido ao 

surgimento dessas novas tecnologias, e influenciados pela contracultura americana.  

Tratamos também do que Lemos chamou de “lei da Conectividade Generalizada”. 

Parece surgir dessa ideia grande parte dos conflitos apresentados pelo cinema de ficção 

científica atual: o recorrente medo perante a autonomia e independência das máquinas.  

Seguindo com nossa pesquisa, e levando em consideração este “medo da 

substituição”, citado por Lemos como uma das heranças da cibercultura tentamos cunhar um 

conceito sobre esse imaginário.  

Para Felinto (2007), o tema central do imaginário tecnológico e da ficção científica 

atual diz respeito à ideia da máquina como instrumento para promover a superação dos limites 

humanos.  Desta simbiose entre homem e máquina, movida pelo desejo de ampliar a 

capacidade humana, o autor apresenta outro elemento formador do imaginário da cibercultura 

e, consequentemente, da ficção científica cyberpunk: o messias impuro. Este estereótipo 

cunhado pelo autor parece representar perfeitamente os arquétipos centrais dos heróis da 

ficção científica, bem como o protagonista de nosso objeto de estudo. 

No capítulo seguinte realizamos um breve apanhado histórico sobre o cinema de 

ficção científica. Para isso, consideramos a contextualização proposta por Adriana Amaral 
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(2006), na qual a autora nos mostra que essa nova forma de ficção nasce com a Revolução 

Industrial e acaba por consolidar o imaginário cientificista. 

Chegamos então ao subgênero da ficção científica conhecido como cyberpunk. 

Sabemos que o cyberpunk é fruto da cibercultura dos anos 80 e traz consigo o desejo dos 

primeiros hackers que tinham como objetivo a descentralização do acesso à informação, uma 

das bases das sociedades digitais contemporâneas, a partir do surgimento da 

microinformática.   

Após tecermos um breve histórico sobre a cultura cyberpunk e passearmos sobre suas 

principais características, chegamos ao nosso objeto de estudo: o filme The Matrix. A obra foi 

escolhida para a presente pesquisa pelo fato de a realização dos irmãos Wachowski 

transcender o mundo do entretenimento e entrar para a história do cinema. Seu roteiro traz 

engendrado uma série de simbologias que transitam entre religião, filosofia e cultura 

cyberpunk.  

A partir da análise de recortes de alguns dos elementos formadores da linguagem 

cinematográfica, conseguimos perceber alguns dos traços estilísticos herdados pelo filme e 

que fazem referência à literatura cyberpunk e, também, como estes elementos ajudam a 

fomentar o imaginário tecnológico.  

Para isso buscamos referências em pesquisadores da sétima arte, a fim de entender 

como funciona a linguagem cinematográfica e como se dão as representações de sentidos 

resultantes de seus elementos.  

Como base para o estudo da linguagem cinematográfica adotamos os conceitos 

trazidos pelo pesquisador Marcel Martin. Segundo o autor, juntamente com a evolução 

técnica do cinema, novos elementos foram instituídos e passaram a constituir a linguagem 

cinematográfica. 

Entre estes elementos destacamos a fotografia, na qual foram baseadas as análises do 

nosso objeto de estudo. Conforme Martin (2011), a fotografia esteve presente desde os 

primórdios do cinema. Entretanto, com a implantação da cor nas telas, ela se tornou ainda 

mais significativa dentro do contexto da obra, agregando maior importância a artefatos 

fílmicos como a iluminação, vestuário e cenário. Como a nossa investigação buscou 

identificar traços estilísticos de um subgênero que se originou na literatura, então, achamos 

mais apropriado tomar como categorias de análise apenas o figurino e o cenário; por isso, não 

consideramos o elemento iluminação. 
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A fim de complementar as afirmações realizadas por Martin a respeito da importância 

e função do figurino dentro da linguagem cinematográfica, que foram utilizadas no presente 

trabalho, nos apropriamos também dos estudos realizados pela mestre em design de moda 

Daniela Águas Campos da Conceição (2010). Para ela, a mensagem passada pelo figurino 

transmite sentimentos, ideais, religião e cultura, bem como aspectos psicológicos, econômicos 

e sociais dos indivíduos, além de indicar épocas lugares e clima.  

Assim, percebemos que da mesma maneira como a apresentada na vida real, a história 

de um personagem pode ser contada por meio da composição de seu figurino.  

Em relação ao cenário, de acordo com Martin (2011), assim como no figurino, existem 

diferentes tipos. Dentro do cinema, o conceito de cenário compreende desde as paisagens 

naturais quanto às construções realizadas pelo homem. Os cenários reais já estavam lá antes 

do filme ser rodado. Em contrapartida, os cenários construídos são realizações humanas e 

podem estar dentro de estúdios ou ao ar livre.  

Nos estudos realizados por Martin em relação ao tema, encontramos um pequeno 

catálogo dos tipos de cenários e suas significações simbólicas e que se aproximaram do nosso 

objetivo que foi o de verificar alguns dos traços estilísticos do cyberpunk presentes no filme 

de ficção científica The Matrix.   

Após essa breve contextualização histórica e ou conceitual dos temas principais da 

presente pesquisa, chegamos ao momento no qual passamos a analisar o nosso objeto de 

estudo. Assim, a partir da reflexão em cima de alguns recortes do filme The Matrix 

percebemos de forma evidente sua relação com a ficção científica cyberpunk.  

Por meio do estudo cinematográfico dessa obra, fica exposto de forma cristalina o 

flerte existente entre o filme e este subgênero da literatura de ficção científica. Ao longo da 

pesquisa foi possível o reconhecimento dos traços estilísticos formadores do imaginário 

tecnológico e que compõe de forma imagética o mundo cyberpunk, com seus símbolos e 

signos apresentados na narrativa proposta pelos irmãos Wachowski. 

A decupagem da obra nos possibilitou chegar ao objetivo proposto em nosso trabalho, 

que era o de identificar os possíveis traços estilísticos formadores da literatura cyberpunk e 

corroborar com os estudos de pesquisadores como Adriana Amaral e André Lemos, os quais 

afirmam que o filme The Matrix foi concebido dentro da estética cyberpunk.  

Para isso optamos por analisar dois elementos distintos formadores da fotografia e que 

fazem parte da linguagem cinematográfica: o figurino e cenário. A partir da análise destes 

dois elementos do filme, conseguimos identificar de forma evidente os traços deste imaginário 
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que resultam em uma clara aproximação do nosso objeto de estudo com as características 

citadas pelos pesquisadores e evidenciadas em nossas análises da obra.   

Alguns destes elementos são colocados na obra de forma sutil e, por isso, a 

necessidade de desconstrução da narrativa cinematográfica para que eles pudessem ser 

melhores identificados. Afinal, como Felinto (2005) nos mostrou, “a tarefa de realizar uma 

crítica do imaginário tecnológico exige, de fato, uma descrição detalhada de suas imagens, de 

seus procedimentos discursivos de sua estruturação lógica”. 

Apesar do nosso objetivo não ser o de realizar especificamente uma crítica a respeito 

do imaginário tecnológico da cultura cyberpunk, e sim o de identificar seus traços no filme 

The Matrix, tomamos emprestados os argumentos trazidos pelo estudioso, a fim de 

conseguirmos mapear e identificar dentro do filme estes procedimentos discursivos.    

Por fim, vale ressaltar que o trabalho aqui realizado partiu do pressuposto de que cada 

obra cinematográfica é singular e pode trazer diferentes abordagens, as quais são ficcionais e 

direcionadas a partir do viés pretendido por seus idealizadores. Por meio da condução dessa 

narrativa cinematográfica, o espectador pode acompanhar os traços que os diretores do filme 

pretendem ressaltar. No entanto, não podemos esquecer que este efeito é subjetivo e depende 

da avaliação pessoal de cada um. Por isso, ele não é conclusivo e de forma alguma imutável.   

Chegando ao final do trabalho aqui proposto, novamente, ressaltamos a importância de 

uma obra cinematográfica na representação de uma sociedade ou movimento cultural. 

Salientamos ainda, a possibilidade de um filme apresentar diferentes leituras de um mesmo 

período histórico ou cultural.  

Assim, acreditamos que, ao identificar diversos traços estilísticos formadores do 

imaginário cyberpunk ao longo da construção do filme The Matrix, conseguimos cumprir com 

o objetivo inicialmente proposto no presente trabalho, que era o de ratificar as afirmações 

trazidas por pesquisadores como Adriana Amaral e André Lemos, os quais defendem que o 

feito dos irmãos Wachowski é uma obra essencialmente cyberpunk.  

Ao conseguirmos identificar estes traços herdados da cultura cyberpunk no filme The 

Matrix, compreendemos também, que estes processos discursivos e de imagens ao serem 

repetidos pelo cinema de ficção científica acabam reforçando as características imagéticas 

formadoras do imaginário tecnológico atual.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 – Cartaz do filme The Matrix 

 

   
 

SINOPSE - Em um futuro próximo, Thomas Anderson (Keanu Reeves), um jovem 

programador de computador que mora em um cubículo escuro, é atormentado por estranhos 

pesadelos nos quais encontra-se conectado por cabos e contra sua vontade, em um imenso 

sistema de computadores do futuro. Em todas essas ocasiões, acorda gritando no exato 

momento em que os eletrodos estão para penetrar em seu cérebro. À medida que o sonho se 

repete, Anderson começa a ter dúvidas sobre a realidade. Por meio do encontro com os 

misteriosos Morpheus (Laurence Fishburne) e Trinity (Carrie-Anne Moss), Thomas descobre 

que é, assim como outras pessoas, vítima do Matrix, um sistema inteligente e artificial que 

manipula a mente das pessoas, criando a ilusão de um mundo real enquanto usa os cérebros e 

corpos dos indivíduos para produzir energia. Morpheus, entretanto, está convencido de que 

Thomas é Neo, o aguardado messias capaz de enfrentar o Matrix e conduzir as pessoas de 

volta à realidade e à liberdade. 
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ANEXO 2 – Cartaz do filme Matrix Reload 

 

 

SINOPSE - Nuvens de Sentinelas. Clones do agente Smith. Neo pode voar, mas talvez 

nem mesmo o "Escolhido", com novos e impressionantes poderes, seja capaz de conter o 

avanço das máquinas. Neo, Morpheus e Trinity. Todos estão de volta para o poderoso 

segundo capítulo da trilogia Matrix - juntamente com novos aliados -, batalhando contra 

inimigos que são clonados, evoluíram e estão cada vez mais próximos de destruir o último 

enclave humano no planeta. Também voltam os Irmãos Wachowski e o produtor Joel Silver, 

expandindo sua visão a novos limites, com um espetáculo que choca os sentidos, acelera o 

coração e desenha os caminhos futuros do cinema. O Que é a Matrix? A questão ainda não é 

respondida totalmente, e acaba conduzindo a uma outra - Quem criou a Matrix? Matrix 

Reloaded é um filme pleno de revelações, que abre caminho para inúmeras "revoluções". 
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ANEXO 3 – Cartaz do filme Matrix Revolutions 

 

 
 

SINOPSE - No impressionante episódio final da trilogia Matrix não há outra opção 

para os humanos. Para Neo, isso significa ir aonde ninguém jamais ousou - no coração da 

Cidade das Máquinas para uma luta cataclísmica contra o cada vez mais poderoso programa 

renegado Smith. 

 


