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Resumo: Articular informação, memória e textos fílmicos como discursos narrativos modernos que estruturam 
uma memória de futuro.  O texto fílmico é, considerando a função da informação implicada em sua construção e 
representação,  lido  pelo  sujeito  a  partir  de  sua  bagagem  sócio-cultural  e  do  contexto  de  produção.  Ele  é 
produzido por um sistema industrial altamente organizado, tornando-se um traço representativo do espaço-tempo 
que  o  produziu.  São  analisados  10  filmes  de  sci-fi,  com um instrumento  desenvolvido  para  dar  conta  dos 
elementos  da  representação  da  informação  técnica  e  da  informação  de  conteúdo  ficcional  e  de  linguagem 
especificamente  cinematográfica.  Da  articulação  dos  indicadores  de  informação,  memória  e  documento 
salientamos  as  representação  da  informação  ficcional,  a  partir  da  narrativa  de  sci-fi,  e  sua  relação  com as 
informações que funcionam como estratégias de remetimento ao contexto de época e produção que sustentam a 
construção de uma memória de futuro baseada na visão técnico-maquínica do presente das narrativas.
Palavras-chave: Informação. Memória do futuro. Ficção científica. Texto fílmico. Tecno-ciência.

Abstract: information,  memory  and  filmic  texts  are  examined  assuming  that  these  are  modern  narrative  
discourse types which structure a future memory. The filmic text, in view of the function of the information  
implied  in  its  construction  and  representation,  is  read by  the  individual  considering  her/his  socio-cultural  
background as well as its context of production. It is produced by a highly organized industrial system and thus  
becoming a true model of the space-time axis that produced it. Ten sci-fi movies are analyzed using a special  
instrument  which takes into  account  the elements  of  representation of  the technical  information and of  the 
fictional and language content from a specifically filmic point of view. From the relation of information, memory  
and  document  indicators  we  focus  on  fictional  information,  from  a  sci-fi narrative,  and  its  relation  to  
information functioning as strategies which refer us to the context of time and production, supporting/enabling  
the construction of a future memory based on the technical-mechanical view of the present of narratives.
Keywords: Information. Future memory. Fiction. Science. Filmic text. Techno-science.
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Introdução
Em nossa  pesquisa  a  relação entre memória  e  informação é  focalizada a  partir  de 

materialidades textuais específicas: os textos fílmicos de ficção-científica, concebidos como 
discursos narrativos modernos que estruturam uma memória de futuro. Nessa perspectiva, o 
texto  fílmico  assume,  inicialmente,  atributos  potencialmente  informativos  na  condição  de 
documentos imagéticos que podem ser recolhidos, preservados e tratados, merecendo análises 
e pesquisas referentes às diversas formas de organização e representação de informações para, 
então,  ser  pensado  como  um  constructo  social.  Procuramos  investigar  os  elementos  que 
situam a informação como o lugar das práticas, das interpretações e das produções de novos 
sentidos pelos sujeitos.  No aprofundamento dessas questões, passaremos a abordá-la como 
objeto “traduzido”, pela modernidade, capaz de religar aquilo que foi fragmentado, passando 
a ser reconhecida, como elemento homogeneizador. (RIBEIRO, 2005)

Documento, artefato cultural, construído com uma linguagem específica que envolve 
imagem em movimento e som, códigos cinematográficos e não-cinematográficos, o texto 
fílmico é interpretado pelo sujeito a partir de sua bagagem sócio-cultural e do contexto de 
produção,  tendo  em  vista  a  função  da  informação  implicada  em  sua  construção  e 
representação.  Ao mesmo tempo, ele é produzido por um sistema industrial  altamente 
organizado, que tem uma necessária relação com esse contexto, tornando o texto fílmico 
documento/monumento  informacional  e  traço  representativo  do  espaço-tempo  que  o 
produziu. 

O campo de nossa pesquisa envolve dez títulos de ficção-científica que sustentam a 
análise dos elementos que funcionam na conjugação de informação, memória e documento na 
base da discussão e construção daquilo que denominamos memória de futuro. Nesse processo, 
foi desenvolvido um instrumento de análise com dois campos que dão conta da representação 
da informação técnica (informações intradiscursivas) e da informação de conteúdo ficcional, 
da  linguagem  especificamente  cinematográfica  e  do  contexto  de  produção  (informações 
extradiscursivas). 

Essa pesquisa é institucionali,  tem caráter interdisciplinar e encontra-se em fase de 
finalização. Nesse trabalho, apresentaremos uma articulação dos indicadores de informação, 
memória  e  documento  dos  textos  fílmicos  analisados,  salientando  as  significações  da 
informação ficcional a partir da narrativa de  sci-fi e sua relação com as informações tecno-
científicas que funcionam como estratégias de remetimento ao contexto de época e produção. 

Informação e tecno-ciência: uma das expressões da sociedade moderna
Em pesquisa anterior (RIBEIRO; WILKE; OLIVEIRA, 2003), a discussão envolveu, 

dentre vários aspectos,  aqueles  que se  relacionavam à delimitação do texto  fílmico como 
documento informacional que, conforme o enfoque adotado, pode nos levar ao conhecimento 
de uma determinada realidade.  Eles são, dessa forma, representativos e, ao mesmo tempo, 
estruturantes de uma realidade e possuem características próprias de construção e transmissão 
e  sua  linguagem  discursiva  demanda  um  procedimento  analítico  que  dê  conta  destas 
particularidades.   Nesse  sentido,  pressupomos  que  os  espectadores  devem  dominar, 
minimamente,  os  códigos  envolvidos  na  produção  desse  tipo  de  texto,  tanto  os 
cinematográficos quanto os não-cinematográficos.  

Ao teorizarmos sobre essa função e potencialidade do texto fílmico, a partir de práticas 
de leitura  efetuadas com turmas de graduação,  construímos um modelo que abrange dois 
níveis  informacionais  agenciados  pelos  receptores.  O  primeiro  nível  abarcava  o  que 
denominamos  informações  intradiscursivas,  que  possibilitam conhecer  os  mecanismos  de 
produção  do  texto  fílmico,  identificando-os  em um processo  de  interpretação.  Estas  são 
informações que são acessadas por aqueles que têm conhecimento dos códigos pertinentes – 
especializados  – para que a  leitura  seja  realizada:  os  códigos  cinematográficos  e  os  não-
cinematográficos,  que  compõem  qualquer  texto  fílmico.  Nessa  construção  os 
leitores/receptores estão em sintonia com a trama cinematográfica em virtude do domínio de 



tais códigos o que significa que eles efetivamente acessam as informações nesse nível. Ainda 
na esfera das informações intradiscursivas situamos as estratégias pertinentes à construção do 
próprio  filme enquanto  película  (uso  de  todos  os  artefatos  da  indústria  cinematográfica), 
assim como a elaboração do filme de forma dramatúrgica (direção, atuação, construção de 
roteiro, escolha da trilha sonora, etc) que são recuperadas sob a forma de informação técnica. 
O  segundo  nível  compreende  as  informações  extradiscursivas que  estão  estreitamente 
relacionadas  às  estratégias  de  remetimento  efetivadas  pelos  espectadores  e  viabilizadas 
informacionalmente. Elas  dizem respeito às “chaves de leitura” acionadas pelos receptores 
sobre  a  realidade  transposta  pela  realidade  construída  cinematograficamente,  a  partir  de 
mecanismos dados pela sua inserção na sociedade. 

A  informação,  como  processo  e  como  deflagradora  de  estratégias  de  ação  e 
compreensão  por  parte  do  sujeito  e  a  partir  de  produtos  culturais,  e  a  tecno-ciência, 
adjetivação  maior  da  base  informacional  do  conjunto  de  filmes  analisados,  formam  um 
binômio  que  se  estabelece  para  se  pensar  a  sociedade  moderna.  Ela  foi  marcada 
indelevelmente pela conjunção do conhecimento científico com a técnica, a ponto de ter se 
tornado comum a expressão tecno-ciência. Essa nomeia o modo de ser em que se efetivou o 
processo de tecnização da razão por meio da instauração e imposição de um determinado tipo 
de conhecimento científico, que, por sua vez, possui seus próprios critérios do que vem a ser o 
conhecer e a verdade. Nesse contexto, o conhecimento científico e técnica se misturaram, 
quer por uma cientifização da técnica, quer pela tecnização da ciência, a ponto de podermos 
apontar a tecnologia como sendo a essência da ciência desses novos tempos. Tornou-se lugar 
comum o fato de a ciência, antes de tudo, ter que promover o progresso tecnológico, que 
parece,  por  seu  turno,  “determinar  a  evolução  do  sistema  social  e,  ao  mesmo  tempo, 
legitimar/explicar  as  ações  políticas  (‘ditas  técnicas’)  em termos  de  eficácia  e  eficiência 
(tecnocracia)” (SERRA, 1998, p. 55). 

No bojo da construção da tecno-ciência temos a elaboração da crença moderna na 
ciência e, por conseguinte, a sua ideologização assim como a da técnica efetuada ao longo da 
modernidade  que  contribuiu  para  a  legitimação  da  sociedade  industrial  –  um novo  tipo 
societário radicalmente diferente da sociedade medieval.  Em resultado das transformações 
ligadas à sociedade moderna, a ciência e a tecnologia – que apareciam aos Modernos, como a 
condição  que  permitiria  a  construção  de  um  “novo  mundo”,  de  um  mundo  de  homens 
plenamente livres, iguais e fraternos – acabam por tornar-se o instrumento legitimador do 
domínio colonial de uma cultura, do poder de uma classe, dos privilégios de um grupo social. 
A racionalidade, presente no empreendimento científico, passou a vigorar enquanto eficácia, o 
que significa que se expressa unidimensionalmente  de modo técnico,  alimentando o ideal 
instrumentalizador  da  ciência  moderna.  A  razão  iluminista  –  reduzida  às  meras 
instrumentalidades  e  perfomatividade  técnicas  –  passou  a  identificar-se  com  o  poder, 
renunciando a sua capacidade libertadora e à sua força crítica. A utopia torna-se ideologia e 
distopia, e já só pode ser pensada sob o signo da alienação e da catástrofe. 

Modernamente,  como  uma  resultante  de  processos  tecno-científicos,  a  informação 
compõe de forma local e global os ambientes, configurando-os tanto de maneira social como 
de maneira geográfica.  Nas chamadas sociedades da informação,  o meio  tecno-científico-
informacional  promove-se  a  partir  de dois eixos fundamentais:  o primeiro  organiza  a  sua 
produção,  oferta  e  distribuição  por  meio  das  diversas  mídias,  das  instituições  públicas  e 
privadas  e  de  todo  arsenal  técnico  disponível  no  mercado;  o  segundo  eixo  abarca  as 
informações  demandadas  e  utilizadas  pelos  diversos  atores  envolvidos  em  ambientes 
comunitários, organizados.

A informação não se dá como um atributo tecnológico específico do contemporâneo, 
mas como um produto de intrincadas relações entre a tecnologia e a cultura. Por um lado, a 
tecno-ciência  e  a  informação  relacionam-se nos  âmbitos  dos  suportes  e  dos  processos  de 
armazenamento e recuperação da informação. Por outro, especialmente quando pensamos a 
informação  como constructo  social,  nosso  enfoque privilegia  a  percepção,  por  detrás  dos 



processos tecnológicos de transferência  de informação,  da existência de atores,  relações e 
práticas sociais. 

Construindo memória de futuro a partir de utopia e distopia
Toda  memória  pode  ser  considerada  como  uma  narração  de  algo.  Para  pensar  a 

constituição de uma memória de futuro desde o que se acha cristalizado na narrativa fílmica 
de sci-fi, operamos sobre filmes do gênero cujo tempo da diegeseii é o futuro e sobre aqueles 
cujo tempo da diegese é o do momento de produção. Neles buscamos detectar elementos e 
sintomas  que  apontem  para  a  constituição  de  uma  dada  ‘circunstância’  que,  decorrente 
fundamentalmente do contexto histórico da época da produção do texto fílmico, nos permite 
encontrar uma imagem cara ao presente e projetada no futuro (o tempo da diegese é o porvir) 
ou  no  próprio  presente  (o  tempo  da  diegese  é  o  mesmo  da  produção  do  filme).  Por 
conseguinte, a ficção científica cinematográfica espelharia, dentre outras, imagens da cultura 
e da diversidade, as quais, por sua vez, conteriam a ‘memorização’ de algo experimentado no 
presente e que ao ser pro-jetado em um futuro ou em outro planeta passaria a compor o rol de 
uma memória do futuro. Como toda memória coletiva, ela estaria narrando as vivências de 
grupos de indivíduos, que estariam lançando, num outro tempo e/ou em outro espaço, suas 
boas e más expectativas, seus medos, suas esperanças e desesperanças.

A partir da obra de Thomas Morus - De optimo reipublicae statu, deque nova insula 
Utopia - de 1516, o termo utopia designa, por extensão, "todos os quadros que representam, 
sob forma de uma descrição concreta e pormenorizada (e muitas vezes como um romance) a 
organização ideal de uma sociedade humana" (LALANDE, 1999, p. 1184). Dessa concepção 
passa-se a uma conotação pejorativa, na qual se denominam utopias projetos irrealizáveis, que 
não consideram "os fatos reais, a natureza do homem e as condições de vida" (LALANDE, 
1999, p. 1185). O interessante é que esta concepção, ao prevalecer sobre quaisquer outras de 
caráter positivado, leva à condenação de um projeto ou ideal em uma seqüência que associa o 
irrealizável ao que não tem valor técnico ou operacional (o não-valor técnico) e desse ao que 
não tem valor lógico ou moral (o não-valor lógico ou moral).

Jacoby (2007) nos mostra que não é somente o caráter  de irrealizável  que afeta a 
dimensão utópica dos projetos pensados para viabilização de diferentes sistemas sociais  e 
políticos. Outra vertente associa os projetos utópicos à implantação de governos totalitários, o 
que acresce à utopia um traço mais negativo ainda.

Por Lalande (1999, p. 1184), temos a noção de Georges Sorel, na qual a  utopia se 
constituiria  como  obra  de  alguns  teóricos  que  ao  abordarem  as  sociedades  existentes 
elaboraram um modelo com o qual comparam tais sociedades para "medir o bem e o mal que 
elas encerram". Nesse sentido, Sorel diferencia utopia de mito social, que seria "a expressão 
da vontade de um grupo que se prepara para o combate para destruir  aquilo que existe". 
Assim, o socialismo teria sido, durante algum tempo, uma utopia; com o mito da greve geral, 
ele se tornou "um estado de espírito revolucionário". L. Weber observa que esse sentido não 
se assemelha ao que comumente se designa por utopia, estando mais próximo a um método de 
abordagem da matéria social. Para o teórico, a utopia estaria mais relacionada ao propósito de 
tornar confiáveis ou plausíveis os resultados que se acredita possíveis ao supor uma outra 
instituição ou instituições no lugar daquelas que já existem. Lalande (1999, p. 1185) relata 
uma atividade realizada, em seu curso  As utopias e o método utópico (1917-1918), em que 
procurou "representar um estado de coisas fictícias como realizado de uma maneira concreta" 
para julgar  tanto as conseqüências que ele implica quanto aquelas que seriam vantajosas. 
Nessa atividade, ele observou que a maior parte das obras ditas utópicas é "uma crítica pura e 
simples dos vícios e dos abusos de seu tempo, sem nenhuma intenção construtiva". 

Considerando  as  afirmações  de  Lalande  (1999),  podemos  pensar  em  uma  noção 
operacional de utopia no contexto de nossa pesquisa, concebendo-a atrelada a uma proposta 
efetiva de instituições  diferenciadas,  que podem se realizar  em outro tempo e lugar,  sem 
deixar de lado a percepção crítica da sociedade contemporânea à construção utópica. A essa 



noção inicial é possível acrescentar mais elementos a partir de uma discussão empreendida 
pelo teórico Russel Jacoby (2007).

A idéia  de  que  utopia deve  abarcar  um projeto,  sem entrar  no  mérito  de  ele  ser 
realizável ou não, é um componente das elaborações de Jacoby, que classifica os utopistas 
entre projetistas e iconoclastas. Os primeiros constroem utopias nas quais são descritas, de 
forma detalhada, como devem ser as instituições, os modos de se portar, de se vestir, de se 
alimentar das sociedades ditas ideais. Os segundos se recusam a projetar qualquer imagem, 
deixando a discussão no terreno da abstração de um ideal  de sociedade.  Entre imagens e 
projetos  o  que  se  percebe  é  o  desejo  de  algo  que  ainda  não  é;  o  estabelecimento  ou 
construção, sob a forma de contraposição, de um sistema idealizado em função do que já 
existe na prática. Assim, o socialismo utópico – aquele que "aceita um plano de reorganização 
determinado para a sociedade futura" (LALANDE, 1999, p. 1186) – traça uma imagem de 
futuro que se justapõe à situação do presente, como seu contrário. Engels cunha esse termo 
para se opor aos sistemas de Saint-Simon, Fourier e Owen que concebiam sociedades nas 
quais o socialismo ser realizaria. (LALANDE, 1999). 

Como construção, como contrário ao sistema vigente no presente, a utopia acaba por 
arregimentar  seus  elementos  nesse  mesmo  sistema  sócio-político,  para  pensar  na 
potencialidade de outra sociedade.

[...] O pensamento utópico consiste em mais do que devaneios e rabiscos. Ele 
surge de e retorna a realidades políticas contemporâneas. Tal como vejo, essa 
contradição  define  o  projeto  utópico.  Ele  participa  ao  mesmo  tempo das 
escolhas limitadas do hoje e das possibilidades ilimitadas do amanhã. Abre 
duas zonas temporais: a que nós habitamos agora e a que pode existir no 
futuro [...]. (JACOBY, 2007, p. 214)

O que o autor deseja assinalar é a dificuldade em se elaborar projetos utópicos em 
contextos  políticos  difusos  e  pouco  específicos,  pois  "os  desejos  utópicos  precisam  ser 
situados em contraposição a algo" (JACOBY, 2007, p. 216).

Dessa forma, retornamos à noção apresentada mais acima e acrescentamos-lhe a idéia 
da contraposição necessária. Do contexto sócio-histórico político da sociedade contemporânea 
à construção utópica, é que se colhe os elementos constitutivos da elaboração contrapositiva. 
Assim,  a utopia  está baseada em uma proposta  efetiva  de construção sócio-institucional  
diferenciada, que pode se efetivar em outro tempo e lugar, mas que guarda com a situação a  
qual se contrapõe uma relação umbilical.

Nessa discussão, toma forma a argumentação de que a sociedade que se concebe como 
ideal se opõe àquela que se concretiza, muitas vezes por práticas autoritárias e conservadoras. 
Silva (2000) nos diz que tal ideologia, como é apresentada a partir das construções de Karl 
Mannheim e Robert Nisbet, constrói-se em oposição aos ganhos da Revolução Francesa e dos 
ideais iluministas e não apresentaria a possibilidade de construções utópicas, pois ao contrário 
do liberalismo e do socialismo "ambos formuladores de utopias perfeitas" o conservadorismo 
se define como o sistema satisfeito com o aqui e agora, cabendo a ele "a defesa da sociedade 
existente,  com a qual  se declarava solidário,  o que portanto eliminava a  possibilidade da 
construção de grandes sistemas utópicos que apontassem para um futuro melhor" (SILVA, 
2000, p. 15). No entanto, o autor argumenta que as construções conservadoras pautam-se em 
uma  visão  inspirada  na  Idade  Média,  idealizando  um  sistema  sócio-político  com  "uma 
sociedade estamental organizada corporativamente e sem lutas de classe (vetor anti-socialista) 
e, por outro lado, solidária, orgânica e sem a atomização e anomia do indivíduo (vetor anti-
liberal)".  Assim,  a  utopia  conservadora  seria  uma  construção  que  busca  no  passado  os 
elementos  de sustentação  e  o  futuro  nada mais  seria  do  que um "desdobrar  da  História" 
(SILVA, 2000, p. 15).  Outrossim, alguns pensam que tal construção é mais mítica do que 
utópica, ao que Silva argumenta que são os mitos do passado que alimentam as utopias de 
qualquer  natureza,  das  conservadoras  às  progressistas.  "Seria  possível  a  construção  da 



sociedade sem classes num futuro, sem a idéia da sociedade sem classes - a comuna primitiva 
- no passado?" (SILVA, 2000, p. 17).

Nessa  trajetória,  o  pensamento  utópico  chega  ao  século  XX  após  passar  por 
julgamentos  históricos  que  o  condenaram  em  virtude  de  uma  associação  com  sistemas 
autoritários, especialmente os socialistas-stalinista. Nesse século, o termo distopia é retomado 
por  J.  Max  Patrick,  como  contrário  à  utopia,  em  coletânea  de  obras  utópicas.  Usado 
primeiramente por John Stuart Mill em uma objeção a uma proposta do governo conservador 
em um debate parlamentar sobre a Irlanda, o termo distopia tem o sentido de algo “muito 
ruim para ser posto em prática” (JACOBY, 2007, p. 222). Jacoby, então, questiona se distopia 
pode ser considerada como oposto à utopia, assim como são opostos escravidão e liberdade. 
Segundo ele,  usualmente o termo é visto como o complemento  lógico de utopia e tem a 
possibilidade de invalidá-la enquanto projeto.

Em  nossa  proposta,  a  utopia  concebida  como  uma  construção  em  contraposição 
apresenta-se como a possibilidade de pensar um sistema alternativo e emancipado do aqui e 
agora ao projetar um mundo futuro baseado em idéias novas ou negligenciadas. A distopia, 
então,  desponta  como  uma  forma  perceptiva  impactante  que  acentua  "as  tendências 
contemporâneas que ameaçam a liberdade" (JACOBY, 2007, p. 40). Segundo Jacoby (2007), 
a utopia pode sustentar projetos viáveis de mudança social.  Para o teórico a problemática 
consiste em unir um sistema de pensamento que é marcado pela sina de ser "inviável" com a 
política cotidiana; conjugar o sonho "do que deveria ser" com o sonho "do que é".

Como proposta de um futuro que não desejamos, como disfunção ou falência de um 
projeto, a sociedade distópica é uma resultante do desencanto e marcada essencialmente pela 
desesperança e pela violência. Metaforicamente relacionada ao Inferno, a sociedade distópica 
nos faz encarar as perguntas: como e o que pro-jetar?iii O que e para que sonhar? Para quem e 
por  que  “futurar”?  Dela  resta-nos  ainda  a  impossibilidade  de  responder,  “lançando  para 
frente”, algo não infernal.

A nossa memória de futuro abarca projetos utópicos ou distópicos que lançam para o 
amanhã uma construção fortemente ligada ao presente  e  tem como sustentação uma base 
informacional. Tal base constitui-se na relação entre informação e ciência, que, por sua vez, 
se  projeta  mítica  e  representativamente  em e  por  meio  de  narrativas,  que  modernamente 
constroem formas culturais significantes e fortalecem o potencial informativo de documentos 
fílmicos em uma sociedade marcadamente técnico-científica.

Os filmes de ficção-científica e o instrumento de análise
O  recorte  no  grupo  de  textos  fílmicos  trabalhados  privilegiou  filmes  de  ficção 

científica. Uma ficha descritivo-analítica foi construída para análise, dividido em campos nos 
quais pudemos descrever as informações intra e extradiscursivas.   
Campo 1:  registro  de  informações  A)  referentes  aos  aspectos  técnicos;  B)  referentes  ao 
contexto de produção: contexto político do país de produção; contexto econômico do país de 
produção; contexto social do país de produção; contexto cultural do país de produção.
Campo  2:  registro  dos  elementos  da  diegese  e  dos  códigos,  que  abarca  os  códigos 
cinematográficos, não-cinematográficos e dos elementos da diegese, ou seja, daquilo que se 
passa  na  ficção  que  o  filme  apresenta.  Nesse  campo  é  que  se  incluem  os  indicadores 
conceituais  de  informação,  documento  e  memória,  cuja  análise  sustenta  a  articulação  da 
memória de futuro, utópica ou distópica, conforme a ação informacional.

A seguir, apresentamos uma sinopse de cada filme selecionado.
2001 – Uma Odisséia no Espaço (1968) - Stanley Kubrick  

Sinopse: Há quatro milhões de anos, os ancestrais dos humanos que habitam a Terra recebem 
a visita de um estranho monolito negro, que parece exercer alguma influência sobre aqueles 
que o tocam. No ano de 2001, uma equipe de cientistas chega à Lua para investigar o mesmo 
monolito que agora se encontra na cratera Tycho e que parece funcionar como emissor de 
sinais de comunicação para uma região próxima à Júpiter. Para investigar o destino de tais 



sinais, a nave leva a bordo dois astronautas, Bowman e Poole, e uma equipe de cientistas em 
estado de hibernação, além do supercomputador HAL 9000, construído para ser infalível e que 
administra todos os comandos da nave. No entanto, HAL comete um erro de cálculo e mente 
para  acobertar  sua  ação,  o  que  leva  os  astronautas  a  desconfiarem  de  um  distúrbio  na 
supermáquina e planejarem seu desligamento. Temendo sua “morte”, HAL desliga o sistema 
que  mantêm  viva  a  equipe  em  estado  de  hibernação  e  mata  Poole.  Bowman,  o  único 
sobrevivente, consegue desligar  HAL que, então, revela a finalidade da missão. Perdendo o 
controle da nave  que é arrastada pela força do monolito que se desprendeu e segue rumo a 
Júpiter, Bowman entra em uma espécie de espiral de cores e luzes no que parece ser um tipo 
de vórtice espacial.   

Barbarella (1968) – Roger Vadin
A história se passa no século 41, período em que reinam a paz e o amor na Terra, as guerras já 
foram abolidas e as armas são peças de museu.  Barbarella é uma agente intergaláctica que 
recebe a missão de descobrir o paradeiro do malvado cientista  Duran Duran e destruir uma 
poderosa arma que pode abalar a paz no universo. Ela vai até o sistema  Tau Seti, onde sua 
nave cai. Nesse sistema, ela combate o mal na cidade SoGo, conhece a Resistência, a Rainha 
da Noite, os prazeres do sexo e encontra o vilão Duran Duran, consumando sua missão.

Fahrenheit 451 (1966) – François Truffaut
Sinopse: Num futuro  hipotético,  um regime  de  governo  totalitário  considera  os  livros  e 
quaisquer outros materiais  impressos como perigosos e propagadores de infelicidade,  cuja 
leitura pode tornar os indivíduos improdutivos. Os bombeiros atuam como força repressora, 
queimando esse material e prendendo qualquer indivíduo que desobedeça ao sistema. Montag, 
bombeiro exemplar,  conhece  Clarisse,  uma jovem rebelde ao sistema. Após agir em uma 
residência,  Montag pega  para  si  alguns  deles  e  começa  a  lê-los.  Desconfiada  do 
comportamento do marido, Linda o denuncia e ele se torna um fugitivo. Montag, então, foge 
com Clarisse e se une a um grupo de rebeldes que mora em uma floresta e decora os livros 
para que no futuro eles sejam publicados novamente.

Gattaca (1997) - Andrew Niccol
Sinopse: Em uma sociedade do futuro, válidos e in-válidos são marcadas pelo nascimento 
programado geneticamente. Vincent Freeman, um in-válido, sonha ingressar em Gattaca e se 
tornar um astronauta, o que sua condição genética impossibilita. Burlando o sistema, Vincent 
compra a identidade de um válido,  usando seu sangue e sua urina por meio de artifícios 
técnicos,  para  conseguir  uma colocação  em  Gattaca.  No entanto,  seus  planos  podem ser 
frustrados por um assassinato, cuja investigação pode revelar sua falsa identidade genética.

Máquina do Tempo (2001) – Simon Wells



Sinopse: Alexander, cientista que trabalha com teorias físicas, tem sua noiva assassinada em 
um assalto. Em desespero, desenvolve uma máquina que possibilita a viagem no tempo com o 
objetivo  de  retornar  ao  passado  e  evitar  o  trágico  acontecimento.  No  entanto,  mesmo 
impedindo seu assassinato no assalto, ele não consegue evitar que ela morra de outra maneira. 
Sem entender o porquê de não ter conseguido mudar o rumo dos acontecimentos, ele viaja ao 
futuro,  na esperança de encontrar,  em outro tempo, a  resposta deste problema.  Durante a 
viagem, ele para em um período do futuro e tem contato com o  Vox Sistem um sistema de 
informação e banco de dados que interliga todas as bibliotecas do planeta e que se materializa 
em uma imagem holográfica. No entanto, tal sistema não consegue responder às questões de 
Alexander. Ele então, continua a viagem e, devido a um acidente, ele se desloca até 802.701 
anos e encontra a civilização humana vivendo em sistema tribal, sem o domínio da escrita e 
segmentada em dois grandes grupos: aqueles que vivem sobre a superfície do Planeta, os Eloi, 
e aqueles que vivem sob a superfície, os  Morlocks, cujo líder, devido ao desenvolvimento 
telepático, controla com a força do pensamento ambos os grupos. A característica marcante 
dos Morlocks é o canibalismo e os Eloi são sua caça. Novamente, Alexander procura mudar o 
rumo dos acontecimentos. No entanto, sem voltar ao passado, ele decide intervir, no presente, 
na relação dessa sociedade para que os Eloi tenham outro tipo de futuro.

Metrópolis (1926) - Firtz Lang
Sinopse: No ano de 2026 o mundo encontra-se dividido em duas classes sociais distintas: a 
elite  dominante  que  representa  a  “mente”,  que  planeja  e  organiza  o  mundo,  e  a  classe 
trabalhadora, que é representada pelas “mãos” que executa e vive no subsolo das cidades. 
Maria, líder pacifista, prega uma paz conciliadora entre patrões e empregados e convoca os 
companheiros  a  esperarem  por  aquele  que  fará  a  mediação  entre  os  dois  estratos. 
Representando o “coração”, esse que fará o papel de articulador surge na figura de  Freder, 
filho do patrão que ao mesmo tempo em que se apaixona por  Maria toma consciência das 
péssimas condições de vida dos trabalhadores. Para acabar com as reuniões e com o trabalho 
do operariado, é criado um robô que ao tomar o lugar de Maria insufla os trabalhadores para a 
destruição das máquinas. Quando a trama é desvendada, com a morte do cientista criador do 
robô e o reaparecimento de Maria, patrões e empregados unem-se simbolicamente com um 
aperto de mão.

Solaris (1972) - Andrei Tarkovski
Sinopse: Chris Kelvin, um famoso psicólogo, é enviado para a estação que está em órbita do 
planeta oceânico  Solaris com a missão de investigar os fatos lá acontecidos tendo em vista 
que os resultados da missão anterior, que ainda se encontra lá, foram insuficientes. Ao chegar 
à  estação,  ele  verifica  que  um dos  cientistas  cometeu  suicídio.  Os  cientistas  e  o  próprio 
psicólogo recebem algumas pessoas de seu convívio (que não estão presentes no planeta) 
como seus  “convidados”.  Eles  acreditam que  tais  convidados  são  materializações  de  sua 
própria consciência e creditam esse fenômeno à capacidade que o oceano  Solaris tem de 
“capturar” os pensamentos humanos enquanto eles dormem.

Vampiros de almas (1956) - Don Siegel
Sinopse:  Doutor  Miles  Bennel ao  retornar  a  sua  cidade natal  se  depara  com estranhos  e 
semelhantes relatos de várias pessoas. Elas dizem que apesar de seus parentes manterem a 
mesma aparência física e as lembranças, eles seriam mais frios e emocionalmente distantes, 
bem diferentes de suas personalidades habituais. Inicialmente, cético quanto à possibilidade 
de serem outras pessoas, ao investigar mais profundamente tais informações, doutor  Miles 
descobre  tratar-se  de  uma  invasão  alienígena.  Tais  alienígenas  objetivam  a  sua  rápida 
propagação  no  planeta  assumindo  a  cópia  de  seres  humanos.  Miles na  busca  pela 
sobrevivência e tentando frustrar tal colonização, defronta-se com a dificuldade de distinguir 
tais criaturas dos humanos e com a constatação de que existem cada vez mais  aliens a sua 
volta. 

Viagem à Lua (1902) - Georges Méliès



Sinopse: No que parece ser uma academia científica, um grupo de cientistas decide explorar a 
Lua. O presidente do grupo escolhe cinco de seus amigos para acompanhá-lo na aventura: 
Nostradamus,  Ômega,  Micromegas,  Alcofribas e  Parafaragaramus. A partir de então, tem 
início a construção do foguete que tem a forma de um projétil. Após seu término, soldados-
mulheres empurram a cápsula até a boca do canhão, que lança o foguete. Chegando à Lua, os 
cientistas começam a desbravá-la e encontram os selenitas, habitantes da Lua. Eles matam 
dois selenitas e ainda o próprio rei e são, por isso, perseguidos por eles. O grupo de cientistas 
consegue fugir até à cápsula, que cai de um precipício da Lua em direção à Terra, sendo 
resgatada, no mar, por um navio.

Vingador do Futuro (1990) - Paul Verhoeven
Sinopse: O planeta Terra, no ano de 2084, está dividido em uma guerra entre os blocos norte 
e sul. O mundo está baseado na alta tecnologia, que garante tanto a especialização na esfera 
do trabalho quanto do laser.  Douglas Quaid,  trabalhador comum, procura uma empresa, a 
Rekall, que insere memórias de férias ideais, para encomendar as suas. Ele escolhe um pacote 
no qual é um espião em uma missão em Marte. Durante o processo ele tem uma “embolia 
esquizóide” provocada pelo fato de que suas memórias “reais” já haviam sido apagadas por 
uma instituição denominada Agência, que trabalha para o grupo que controla a exploração de 
minério em Marte. Quaid descobre que não é o trabalhador que pensava ser e que sua esposa 
não  passa  de  uma  agente  implantada  pela  Agência para  vigiá-lo.  Ele  resolve  ir  à  Marte 
descobrir  sua  verdadeira  identidade.  Lá,  vê-se  às  voltas  com  uma  rebelião  na  luta  pelo 
controle do ar e descobre que fazia parte do grupo de rebeldes. No entanto, nada realmente 
parece o que é. Enquanto agentes da Agência o perseguem, ele descobre que, afinal, não é um 
rebelde, mas sim um verdadeiro espião da  Agência que teve sua memória apagada para se 
fazer  passar  por  um  agente  infiltrado  no  grupo  rebelde.  Dividido  entre  suas  memórias, 
afetividades e  opções políticas,  Quaid age no intuito de concretizar  a  aspiração do grupo 
rebelde: liberar a tecnologia alienígena-marciana (que se encontra sob sigilo e controle do 
grupo minerador) que possibilita a manutenção de uma camada atmosférica semelhante a da 
Terra, em Marte.

O quadro abaixo é fruto da leitura analítica e cruzamento dos indicadores delineados 
em todos os filmes. Ele apresenta esquematicamente a informação e sua natureza, em cada 
texto fílmico e como ela se relaciona ao documento e está implicada na memória.

Quadro 1 – Indicadores conceituais dos textos fílmicos de sci-fi
Texto Fílmico Informação Documento Memória

Vingador do Futuro - Informação técnico-
científica (exploração 
planetária 
cibernética)
- Controle 
informacional

- Artefatos 
tecnológicos (chips 
memória)

- Memória física
- Memória 
individual/identidade 
individual

Metrópolis - Informação técnico-
científica (robótica)
- Informação 
topográfica

- Artefatos 
tecnológicos (robô)
- Topos (o lugar 
marca a relação entre 
classes)

- Memória mítico-
religiosa (a máquina 
como demônio; o 
feminino 
dicotomizado: 
demonizada e 
santificada)



Quadro 1 – Indicadores conceituais dos textos fílmicos de sci-fi (cont.)
Texto Fílmico Informação Documento Memória

Gattaca -Informação técnico-
científica (pesquisa 
espacial; pesquisa 
genética)
-Controle da 
informação científica 
(genética)

- Homem (qualquer 
parte do seu corpo; 
célula)

- Memória genética

Máquina do Tempo - Informação técnico-
científica (aparato 
maquínico; 
disseminação 
científica)
- Sistema de 
informação

- Ruínas do passado
- Construções 
simbólicas

- Memória coletiva 
oral
- Lugar de memória
- Instituição de 
Memória (museu; 
biblioteca)

2001, Uma odisséia 
no espaço

- Informação técnico-
científica (tecnologia 
espacial)
- Inteligência 
Artificial

- Computador
- Monolito (indicador 
de outra existência)

- Memória física 
(computadores)
- Memória da 
trajetória do 
conhecimento 
humano (monólito)

Barbarella - Informação técnico-
científica – os meios 
de  comunicação  (da 
nave  de  Barbarella, 
da resistência)

- Objetos 
museológicos 
(armas)

- Instituição de 
Memória (museu de 
artefatos bélicos)

Viagem à Lua - Informação técnico-
científica 
(perspectiva da 
ciência moderna; 
viagem ao espaço)

- Academia de 
Ciência (registros; 
reuniões; discussões 
científicas)

- Academia de 
Ciência (memória da 
história da ciência)

Fahrenheit 451 - Controle da 
informação 
(apagamento da 
produção escrita)

- Homens-livro
- Livros

- Memória 
cultural/erudita
- Memória de 
resistência
- Perda da memória 
coletiva



Quadro 1 – Indicadores conceituais dos textos fílmicos de sci-fi (cont.)
Texto Fílmico Informação Documento Memória

Vampiros de Alma - Informação em 
ciência (medicina)

- Homens
- Substância 
alienígena

- Memória-individual 
e coletiva (elemento 
de humanidade)

Solaris - Informação em 
ciência (discussão 
ético-filosófica)
- Informação técnico-
científica (aparato 
técnico)
- Referências 
literárias e pictóricas

- Suportes imagéticos 
(vídeos, fotografias)
- Livros
- Substância 
alienígena
- Quadros, 
esculturas, ícones 
etc.

- Memória- 
aprendizado 
(construção efetuada 
por outras formas de 
vida em vivência 
com os humanos)

A informação na dinâmica das representações ficcionais: a memória de futuro utópica e 
distópica

As análises nos mostraram o que alguns teóricos já assinalavam: as narrativas de sci-fi  
são as mais propícias para se elaborar construções utópicas. Assim, a possibilidade de uma 
memória de futuro está ligada às idealizações que estruturam em outros tempos e lugares 
sociedades utópicas ou distópicas. O outro lugar pode, inclusive, ser o mesmo espaço físico, 
geográfico,  que,  no  entanto,  se  torna  outro  na  medida  em  que  está  em  outro  tempo 
cronológico (Máquina do Tempo; Fahrenheit 451; Metrópolis).

A  articulação  dos  indicadores  de  informação,  documento  e  memória  dos  filmes 
analisados nos aponta que a maior parte das construções de memória de futuro pensam esse 
outro espaço-tempo em contraposição a sistemas totalitários em que a informação científica e 
tecnológica se coloca a serviço do poder de Estado ou de instituições financeiras. A ação 
dessa informação encontra similaridade na ação do próprio projeto de libertação que deságua, 
por vezes, na sociedade utópica projetada: a informação vai do sistema totalitário ao sistema 
libertário, muitas vezes como objeto (coisa) outras vezes como processo, entrelaçada na ação 
dos  protagonistas  da  narrativa.  Estes,  muitas  vezes,  encontram-se  na  posição  de  suportes 
documentais  da informação (Gattaca; Vingador do Futuro; Fahrenheit 451; Vampiros de  
Alma), o que os habilita a agirem diretamente no processo de libertação e de constituição da 
memória.  Em  Gattaca a  informação genética  é  analisável  e  representável  pelo  acesso  ao 
suporte sangue, unha, cabelo, pele etc., que identifica, marca e segrega os in-válidos em uma 
sociedade controlada pelos válidos.  Em  Vingador do Futuro, temos a informação-segredo 
entrelaçada à informação-identidade, que é analisável e representável pelo acesso ao suporte 
humano  Quaid (o protagonista) com chips implantados no cérebro, e remete ao conflito de 
classe que contrapõe trabalhadores explorados em minas ao poder do capital. Fahrenheit 451 
apresenta-se como um sistema político autoritário que baseia seu controle no apagamento da 
cultura escrita, e a informação é analisável, representável e circulante pelo acesso ao suporte 
humano,  homens-livro que decoram clássicos da literatura e da ciência, que se tornam sua 
única memória. Vampiros de Alma em que a informação que pode salvar o american way of  
life  torna-se tangível, logo perceptível e, consequentemente possibilitadora da ação humana, 
por meio das favas que representam a ação do outro (alien) ameaçador. A memória, que se 
torna um simulacro nos seres alienígenas-vegetais que tomam o lugar dos humanos, é a marca 
da humanidade que está ausente nestes seres. 

Um  outro  caminho  é  percebido  nas  narrativas  em  que  a  resistência  ao  sistema 
totalitário  parece  ter  uma vitória  amarga,  que  apresenta  aspectos  negativizados  seja  pelo 
apagamento da memória coletiva/social em favor de uma outra memória “mais importante” 



(Fahrenheit 451),  que lança os homens-livro na condição de uma amnésia de sua própria 
cultura; seja pela incapacidade de lidar com a adversidade e o conflito, oriunda de um sistema 
de  paz  universal  e  perpétua  gerado  pela  ausência  de  confrontos  (Barbarella);  seja  pela 
negociação política que anula as possibilidades de resistência e consecução de um projeto 
socialista em que a classe trabalhadora poderia ter maiores possibilidades de fazer valer seus 
ideais  (Metropolis).  Especificamente  nestes  dois  últimos  textos  fílmicos,  a  ausência  de 
conflito deixa essas duas narrativas na condição de distópicas quando interpretadas a partir de 
outra perspectiva.

A questão do conflito de classe como componente fundamental do movimento sócio-
histórico encontra-se suplantado pelo conflito individual que pode gerar ou não mudanças 
macro.  O  indivíduo  contra  o  sistema  pode  dominar  a  contra-informação  e  projetar  sua 
“memória de futuro individual” (Gattaca), distante no tempo e no espaço, pois a sociedade 
em que  vive  pode  ser  entendida  como  uma  recriação  conservadora  do  estamento  feudal 
baseado na antiga noção de sangue e família. Nesse futuro não muito distante de Gattaca, a 
tecnologia e a informação genética sustentam essa nova condição social imutável. Porém, a 
ação  de  resistência  do  protagonista  envolve  a  subversão  do  sistema  para  realização 
unicamente pessoal. 

Em  outra  vertente,  a  busca  individual  por  questões  que  estão  além  da  ciência 
(Máquina do Tempo) pode acarretar mudanças macro. A jornada no tempo confunde-se com a 
busca informacional,  com a qual  o  cientista-herói  pretende compreender  questões  para as 
quais o seu presente não tem respostas. No futuro, o conhecimento que ele acumulou e a 
sobrevivência (física) de um sistema de informação possibilita mudanças profundas no que 
restou da civilização humana e a consecução de uma memória de futuro utópica, onde uma 
nova sociedade poderá florescer tendo o conhecimento do passado a sustentá-la.

Tais representações remetem o espectador/leitor a um universo que precisa de outras 
chaves informacionais para ser descortinado, e no qual as relações entre informação e poder 
podem  gerar  ações  coletivas  (Vingador  do  Futuro;  Fahrenheit  451;  Barbarella)  ou 
individuais (Máquina do Tempo; Gattaca); podem acarretar mudanças no nível macrossocial 
(Vingador do Futuro; Fahrenheit 451; Máquina do Tempo; Metrópolis) ou somente no nível 
individual (Gattaca e Solaris). 

Entrementes, a visão tecnológica e maquínica emerge como traço preponderante da 
informação no campo da ciência,  levando a  representações  negativas,  na  maior parte  das 
vezes,  e  colocando  em  discussão  as  conseqüências  do  avanço  científico  (Metrópolis;  
Fahrenheit 451; 2001, Uma odisséia no espaço; Solaris; Barbarella; Gattaca).

A ciência é colocada em questão em contextos nos quais o alienígena emerge como 
representação de um espaço onde a informação científica encontra seus limites. Em Solaris,  
um  ser  alienígena,  o  Oceano,  funciona  como  suporte  das  informações  produzidas  pelo 
consciente  e  pela  imaginação  dos  cientistas  da  estação  espacial.  Ele  toma  para  si  tais 
informações e com elas materializa outros seres, denominados convidados, que, por sua vez, 
alimentam-se das informações experienciais na convivência com os cientistas,  construindo 
memórias e práticas. Em 2001, Uma odisséia no espaço, não somente a ciência, mas, também, 
a  técnica  são  questionadas  em função  da  vida  humana.  O encontro  com outra  forma  de 
existência agudiza tais questões e aponta para a possibilidade de resposta nesse outro espaço 
que não o humano. A  memória de futuro se constrói aqui na confrontação dos limites do 
nosso saber.

As  representações  de  ciência  e  do  seu  principal  ator,  o  cientista,  oscilam entre  a 
positivação, como em Viagem à Lua onde a celebração da ciência e da técnica vem de uma 
produção  que  tem  proximidade  com  o  espírito  do  fin-de-siècle  até  à  negativização,  em 
Metrópolis e  Barbarella,  com o estereótipo clássico do cientista louco e/ou com a crença 
arraigada de que pela ciência, seus métodos e técnicas pode-se alcançar o poder e domínio 
sobre uma sociedade. Na primeira narrativa, a imagem de ciência emerge nos moldes da visão 
utópica de futuro característica da modernidade do fim do século XIX entrelaçada à fantasia 



especulativa das viagens espaciais. Em Metrópolis, o papel que a ciência e a técnica ocupam 
no filme é representado pelo cientista e pela parafernália visual que compõem tanto o seu 
laboratório como a sua imagemiv. O cientista perverso, insano, sempre ao lado do poder e 
dotado de um conhecimento invulgar é capaz de criar a mais fantástica criatura: um robô. E 
com o auxílio de seus instrumentos e equipamentos, máquinas enormes, alavancas, botões, 
tubos de ensaio etc. representantes da “energia”, mantém o poder e o luxo dos ricos e serve 
como instrumento de tortura dos pobres que a operavam incessantemente. Em Barbarella, a 
utilização do poder em SoGo necessita do que há de pior nas pessoas como forma de energia 
para manter o sistema. Acresce-se a isso, a ambição presente em Duran Duran, cientista a 
serviço  do  poder  em  SoGo,  que  se  vê  claramente  como  um   ditador que  não  mede 
conseqüências para obter o que deseja.

O questionamento crítico acerca dos próprios limites da ciência, do papel do cientista, 
da técnica e da ética do conhecimento encontra em Solaris; 2001, Uma odisséia no espaço e 
Máquina do Tempo a  via da reflexão, tendo, nos dois primeiros,  uma marca notadamente 
existencial. No terceiro, o cientista busca encontrar a resposta para sua angústia, de cunho 
científico, permanecendo no espaço da ciência. 

O projeto que sustenta a  memória de futuro pode ser tanto utópico quanto distópico 
conforme  trabalhe  a  informação  no  horizonte  da  ciência  e  da  técnica,  tendo  como 
contraposição um contexto no qual o futuro das relações humanas e técnico-maquínicas é 
incerto e no qual a relação entre informação e poder reconstrói as características, antes tão 
marcantes, dos sistemas políticos conservadores ou autoritários.

Considerações parciais
A ficção científica,  segundo Asimov (1984) e  Lins (1988),  passa  a  fazer  parte  do 

contexto  de  produção  literária  e  posteriormente  cinematográfica  no  momento  em  que  a 
sociedade  obteve  a  percepção  de  algumas  mudanças  sociais  resultantes  da  ciência  e  da 
tecnologia. Essas mudanças se verificam notadamente com o advento da Revolução Industrial 
e a emergência do modo de produção capitalista no final do século XVIII e início do século 
XIX. Nesse sentido, ao modificar sua relação com a natureza, o homem modifica também a 
sua percepção acerca das mudanças produzidas a partir de sua intervenção pela tecnologia e a 
sua  percepção  relacionada  ao  tempo  histórico.  Este  deixa  de  ser  uma  construção  menos 
arcaica como era até então, e passa a projetar um futuro, nesse caso, partindo do pressuposto 
de que o presente,  através do progresso,  imediatamente  se transformaria em um passado. 
Cabe-nos oportunamente corroborrar com a definição de Asimov (1984, p.20), para quem “a 
ficção científica diz respeito aos cientistas que trabalham com a ciência do futuro”.

Um filme de sci-fi funciona como uma duplicação do presente, pois este é projetado 
num tempo futuro, onde temos uma intensificação dos medos e das expectativas relativas ao 
contexto de produção do texto fílmico. Isso nos leva a considerar que nas narrativas há modos 
de  subjetivação  e  realidades  possíveis  que  se  cristalizam  ou  não,  apesar  de  projetadas  e 
asseguradas numa memória que ecoa construções utópicas ou distópicas. Nestas são postos 
para fora o que é ruim, tal como num expurgo, e ainda o que é benfazejo e esperançoso. Um e 
outro caso nos indicam a necessidade de rompermos com o cristalizado em nosso cotidiano. 
Em outros termos: as ficções científicas cinematográficas, ao duplicarem o presente de seus 
contextos de produção, remetendo-nos para “realidades diferentes”, expurgando o “infernal”, 
sonhando com o futuro benfazejo ou alertando para os perigos iminentes no presente, servem 
para nos desalojar de nossas certezas ao apontarem para algo diferente. 

Em  nossa  argumentação,  o  texto  fílmico  é  tomado  como  bem  cultural  e  bem 
econômico,  que  contém  narrativas  que  condensam elementos  de  um  imaginário  coletivo 
ocidental e que as põe em circulação em um contexto globalizado. De maneira específica, no 
caso da  sci-fi,  os textos  fílmicos apresentam,  também,  as  condições  de  uma  memória  de 
futuro baseada na representação de ciência, que se vincula à projeção utópica ou distópica de 



nossa civilização,  sendo,  eles  mesmos,  produtos de um desenvolvimento tecnológico com 
uma longa trajetória.
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