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RESUMO 
Embora consolidada nos meios de produção cultural de massa, a Ficção Científica ainda 
encontra certa resistência para se infiltrar nos meios acadêmicos, e na educação escolar, 
mesmo tendo em vista a sua capacidade de ilustrar questões relevantes. Tendo em vista as 
influências que as visualidades e narrativas cientoficcionais têm exercido em algumas 
concepções da arte contemporânea, nesta pesquisa buscamos apontar alguns dos temas 
presentes no filme Brazil de Terry Gilliam e contextualizá-los com diálogos sócio-políticos 
contemporâneos, propondo uma reflexão sobre sociedade tecnológica, ciência, cultura 
global, consumismo, controle e disciplina no sentido obra-sociedade e sociedade-obra.  
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ABSTRACT 
Although consolidated in the mass means of cultural production, science fiction still finds 
some resistance to infiltrate the academic and school education, even taking in consideration 
its ability to illustrate relevant issues. Some contemporary art projects have been influenced 
by scifi visualities and narratives. We seek to elucidate some of the themes in the film Brazil 
by Terry Gilliam and contextualize them with contemporary socio-political dialogue, 
proposing a reflection on technological society, science, consumerism, control and discipline 
towards work-society and society-work . 
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A Ficção Científica se encontra entre os meios mais atuais de discutir nossa relação 

com a sociedade e tecnologia, e por isso mesmo, potente para abrir espaços para 

instigar a curiosidade e aprendizagens na educação escolar, particularmente tendo 

em vista os fluxos de visualidades que deflagra, e as suas narrativas. A própria 

existência da FC somente se faz possível em uma sociedade industrial e 

cientificamente desenvolvida (MARTINS, 2013), e esta é uma diferença basal entre 

os contos cientoficcionais e os contos fantásticos: embora ambos sejam narrativas 

ficcionais, a FC tende a ter um ancoramento maior com as questões sociais, 

acabando então por projetar nossa sociedade e os desdobramentos de situações 

hipotéticas. Esta capacidade de discutir o devir não é regra nem exclusividade na 

Ficção Científica, mas se encontra em tantas obras que algumas pessoas podem ter 

a impressão que a FC fala exclusivamente sobre o futuro. 

Dentro das questões abordadas na FC, o futuro não é temática exclusiva. Dentre os 

diálogos mais potentes propostos estão as relações entre o social e a tecnologia. 

Estas interações entre a sociedade, tecnologia e Ficção Científica foram o ponto de 

partida deste projeto de pesquisa, no contexto das artes e da cultura visual, cujo 

propósito é explorar e contextualizar algumas obras dentro destas interações sob 

perspectivas histórico-sociais das propostas dos autores.  

Destarte, a base para este texto é o projeto de pesquisa intitulado Ficção científica e 

cultura contemporânea, desenvolvido com base na análise de filmes de ficção 

científica, obras da literatura cyberpunk e games, buscando estabelecer elementos 

de ligação entre essas produções, e indagando a respeito de como tais elementos 

têm sido atualizado nas produções visuais atuais, no âmbito de narrativas e 

visualidades. Para este trabalho, foi feito o recorte a partir dos elementos levantados 

a partir do filme Brazil de Terry Gilliam (1985).  

Sociedade e ficção 

Antes de prosseguirmos devemos definir Ficção Científica, particularmente no 

contexto do cinema. Nos catálogos fílmicos a Ficção Científica desponta dentre os 

grandes grupos de gêneros cinematográficos. Porém de fato não se trata de um 

gênero, mas um grupo de características que articulam a narrativa. Elhefnawy (2011, 

p.1) propõe que a FC seja um aspecto, técnica ou tendência na amplitude da história 
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contada que pressupõe elementos fantásticos ou especulativos sobre ciência e 

tecnologia. Dessa forma é fácil encontrar obras cientoficcionais que podem ser 

classificadas nos gêneros de humor, terror, fantasia, romance, ação, etc. 

O florescimento da Ficção Científica se deu no século XX, quando deixou de ser 

produto cultural endereçado e consumido por um nicho mais fechado para integrar o 

imaginário coletivo, com obras que passaram a ser acessada por um público mais 

amplo e diversificado. Mais que isso, passou a estabelecer referenciais estético-

visuais que influenciaram alguns segmentos da arte do final do século XX, e início 

do século XXI, alcançando também os experimentos no âmbito da arte e tecnologia, 

como no caso dos projetos de game art, e outros que operam no âmbito das 

relações entre aparatos tecnológicos e comportamento humano  

Todo esse processo se deu, inicialmente, pelo sensível desenvolvimento tecnológico 

experimentado nas primeiras décadas do século passado e pelos horrores das duas 

guerras mundiais. Esses acontecimentos ofereceram um solo fértil para que uma 

gama de temas fosse abordada em obras que atingiam o interesse do público. O 

perigo de um holocausto nuclear, a dominação global por parte de uma nação 

autoritária, dispositivos tecnológicos capazes de mudar nossa percepção de 

realidade, entre outros temas se infiltraram na cultura de massa e projetaram a FC. 

Já na segunda metade do século XX, com a popularização dos equipamentos 

eletrônicos, a instauração da cultura digital, as discussões propiciadas pela FC 

ganharam novo fôlego e território fértil para experimentos estéticos os mais diversos, 

no contexto dos games, das instalações, plataformas digitais, cinema expandido, 

dentre outros. 

Como dito anteriormente, a Ficção Científica é manifestação narrativa e estética de 

sociedades que experimentam um maior nível de desenvolvimento e complexidade 

tecnológica. Na medida em que essa tecnologia ocupa, irreversivelmente, a vida 

cotidiana, narrativas abordando questões sobre ciência e tecnologia também 

assumem lugares de destaque, uma vez que estão discutindo o próprio cotidiano 

dos sujeitos sociais, ao propiciar diálogos (im)possíveis com as tecnologias. 

Obras de Ficção Científica utilizam constantemente ambientações distópicas ou 

utópicas para contar suas histórias, sendo a primeira mais recorrente em obras de 
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caráter advertente. Utopia significa “não-lugar” em grego, enquanto distopia significa 

“lugar de doença”. Esse “lugar” é o lugar social. Dessa forma uma utopia é um lugar 

perfeito, uma sociedade sem desigualdades ou sofrimento, impossível de ser 

alcançada. Karl Mannhein (1968, p. 330) e Ernst Bloch (2005, p. 243) entendem que 

utopias são importantes para motivar o desejo de melhoria enquanto peças de um 

imaginário coletivo. A concepção utópica por si é uma aposta na racionalidade 

humana, no progresso e ordem social. Já a distopia trata de uma sociedade 

problemática, injusta e comumente autoritária. Essas abordagens distópicas 

geralmente apontam para os desdobramentos de possíveis futuros em que a 

sociedade venha a se tornar negligente ou abusiva com relação ao meio ambiente, 

às guerras, à políticas excludentes/autoritárias, etc. 

As narrativas cientoficcionais, então, alerta para essas possíveis distopias. Mas não 

raramente a distopia está dentro de uma utopia. Podemos citar como exemplo A 

República (2000), um tratado filosófico escrito por Platão em 380 a.c. com base nos 

ensinamentos de Sócrates. Platão propõe uma sociedade perfeita cujo foco é a paz 

e o caminho para o progresso. Porém dentre as propostas contidas nos escritos 

platônicos está a eugenia, uma vez que o Estado escolheria com quem cada 

indivíduo deveria se casar a fim de criar uma sociedade mais bela, impedindo por 

exemplo que as pessoas de baixa estatura ou com características reprováveis 

pudessem procriar. Também se encontram ali outras propostas fascistas, tais como 

o exílio de todo tipo de arte e/ou artista, a criação de uma elite dominante que 

comandaria a vida pública com base em seus interesses e a exclusão do trabalhador 

braçal da vida pública, inclusive retirando, destes, sua cidadania. 

Platão concebe A República como sendo uma utopia, mas recentemente podemos 

encontrar várias obras que fazem uma revisão dessa sociedade de controle, 

recolocando-a no lugar de distopia. É o caso de O Doador de Memórias (2014). O 

filme trata de uma comunidade perfeita, livre de dor, tristeza, guerra e escolhas: os 

cidadãos tomavam diariamente uma injeção que supria seus sentimentos, os 

tornando pacíficos e obedientes. Todas as diferenças (inclusive as raciais) foram 

excluídas a fim de evitar intrigas, e ao chegar a certa idade cada jovem adulto 

recebe um emprego indicado com base em suas capacidades. Uma sociedade de 

paz e controle, guiada por um conselho de anciões, onde cada pessoa abriria mão 
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de suas paixões pelo bem maior, muito similar a proposta de Platão. No filme, 

porém, esta falta de liberdades e de sentimentos são o motivo de revolta do 

protagonista, que está disposto a se sacrificar pelo fim do autoritarismo.  

O Doador de Memórias é apenas um dentre vários exemplos de como utopias 

podem se transformar em distopias nas obras de FC e de como o diálogo entre o 

sócio-político da realidade e a ficção é presente nas obras cientoficcionais. Este 

trabalho é um desdobramento de uma pesquisa de iniciação científica onde 

pesquisamos algumas obras que ampliam problemas da nossa realidade, 

agravando-os para discutir suas repercussões ficcionais. Não se tratam de obras 

que criam problemáticas novas ou inauguram algum questionamento, mas obras 

que intensificam problemáticas do mundo real para questionar sob uma hipótese 

nova. Para este artigo escolhemos falar de uma obra específica e como ela dialoga 

com várias questões interdisciplinares. 

O primeiro longa dirigido pelo britânico Terry Gilliam longe do Monty Python mantém 

o tom de humor sarcástico e crítica social que fez o grupo humorístico famoso nos 

anos 70: Brazil, O Filme (1985) é uma paródia trágica que combina situações 

cômicas em uma ambientação soturna, podendo ser pensado como o mito do 

homem livre em uma sociedade controladora. Tal como a obra 1984 de George 

Orwell, Brazil se passa em um estado autoritário composto por personagens 

alienados, mas, diferentemente de 1984, que versava sobre o futuro distópico que 

nos aguardava, Brazil fala sobre o inevitável agora e sobre a distopia que estamos 

enfrentando cotidianamente. 

O filme conta a história do burocrata Sam Lowry, um funcionário estatal sem 

grandes pretensões na vida. Sam trabalha em uma repartição pública insignificante 

ocupando um cargo sem influência. Sam conhece Jill, seu par romântico no filme, ao 

entregar um comunicado de desculpas à uma família que teve um membro 

interrogado e morto por engano: começa então um jogo de gato e rato entre Sam e 

Jill. Sam tentando encontrar Jill pois ela aparecia em seus sonhos, Jill fugindo de 

Sam pois ele faz parte do governo que assassinou seu vizinho. Jill é considerada 

uma terrorista em potencial por tentar levar a público a história do erro 

governamental e acaba morta ao resistir a prisão. Sam, apesar da influência 

aristocrática de sua mãe, acaba torturado e lobotomizado. 
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Gilliam demonstra em Brazil a mesma preocupação que Allan Moore demonstra em 

V de Vingança (2012): a instauração e fortalecimento de um Estado que utiliza o 

medo como ferramenta de controle da população. Ambas obras foram concebidas 

durante o governo de Margaret Thatcher e demonstram claramente o receio da 

violência estatal ser legitimada em nome da segurança, abrindo assim portas para 

que atrocidades contra o direito individual ocorressem. Essa problemática se torna 

recorrente na Ficção Científica após a segunda guerra mundial, e ganha força nas 

obras britânicas após as medidas autoritárias utilizadas para combater o grupo IRA. 

Na obra de Gilliam por diversas vezes, o governo toma medidas extremas para 

combater o terrorismo, mesmo não havendo nenhuma evidência que exista algum 

grupo terrorista, mandando esquadrões antibomba e grupos militares para verificar 

uma explosão causada por uma tubulação mal instalada. 

Trazendo esses questionamentos para o contexto atual, podemos entender o Patriot 

Acti como resultado dos temores expostos em obras cientoficcionais: o abuso de 

poder de um governo a fim de garantir seus interesses, mesmo que isso signifique 

atropelar os direitos de seus cidadãos. Esse tipo de situação é mais recorrente em 

governos totalitários, porém em democracias podemos encontrar a mesma conduta, 

e Brazil alerta sobre isso, sobre como um governo pode disfarçar agressão e 

invasão utilizando palavras de ordem, como “legitimidade” e “proteção dos 

interesses nacionais”. 

 
Frame de Brazil, O Filme (1985) 

Gilliam representa a opressão também de forma visual: as colossais edificações públicas ostentam 
poder e evidenciam a irrelevância dos personagens perante a grandeza do Estado ao qual se opõe. 
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Na narrativa de Gilliam uma das ferramentas de opressão do Estado é a burocracia. 

Muitos gabinetes públicos estão cheios de funcionários incompetentes que sequer 

fazem ideia de qual sua função dentro da máquina estatal. Lowry aparentemente é o 

único que está de alguma forma ciente de seu status enquanto parte da 

engrenagem, e se esforça legitimamente para ajudar seu chefe, cujo perfil é o de 

alguém que chegou ao cargo superior por meio de contatos políticos. Sam é 

retratado como um funcionário esforçado. Ele tenta galgar posições por mérito 

próprio, enquanto sua mãe insiste para intervir diretamente com o première e assim, 

quem sabe, conseguir as desejadas promoções. Sam se recusa a aceitar a ajuda, 

acreditando na possibilidade de ser promovido por seus feitos. Porém claro está que 

a burocracia e os entraves políticos são ferramentas utilizadas justamente para 

evitar qualquer tipo de possível dinâmica que altere o status quo.  

Outro exemplo de burocracia excessiva são os técnicos de tubulação: a dupla de 

agentes do governo são os únicos com permissão para trabalhar oficialmente com 

as tubulações presentes nas casas e edifícios públicos. Eles se utilizam de um 

arsenal de formulários e contratos para forçar sua entrada na residência de Lowry. 

Gilliam nesse contexto nos apresenta Harry Tuttle, o terrorista mais procurado do 

país. Tuttle na verdade é um encanador que subverte a ordem ao concertar 

clandestinamente tubulações e expor assim a incompetência estatal, sendo 

considerado então grande perigo ao governo. É ele quem arruma o ar condicionado 

de Lowry em alguns minutos após descobrir que era uma falha simples de 

instalação. Algumas cenas depois a dupla de técnicos governamentais volta e 

sucateia a casa de Lowry atrás do problema do ar condicionado (solucionado 

previamente por Tuttle). De alguma forma o filme esboça a competência e a 

burocracia como inimigos basilares, tanto por Lowry que acaba embarcando em uma 

aventura kafkaesca ao tentar amenizar uma falha governamental, quanto por Tuttle, 

que vive na clandestinidade justamente por saber fazer seu trabalho. 

Brazil apresenta uma visão extremamente pessimista acerca de certas tecnologias. 

Essa visão pessimista dos aparatos tecnológicos não é rara na Ficção Científica, 

posto não serem incomuns as narrativas que versam sobre as catástrofes causadas 

justamente pelo avanço científico. Robôs que consciência e se viram contra a 
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humanidade. Armas letais culminam em holocaustos. Entidades onipresentes 

controlam as massas através dos meios de comunicação. Os exemplos são vários. 

A obra que fundou o gênero da FC é exatamente sobre os perigos da tecnologia: 

Frankenstein, ou o Moderno Prometeu é uma fábula sobre quão perigosa pode se 

tornar nossa relação com a ciência e tecnologia quando falta parcimônia na 

exploração do desconhecido. Gilliam é mais brando ao criticar a tecnologia, e não a 

expõe como um fim para nossa catástrofe, mas um potencializador dos problemas 

do homem moderno. Vários apetrechos tecnológicos vistos em Brazil se mostram 

como propostas de facilitar a vida cotidiana, mas que acabam dificultando e 

complicando as tarefas mais simples. Um pequeno aparelho aparece diversas vezes 

durante o longa, Sam compra um para dar de presente, pois este é o novo gadget 

que todos cobiçam: um pendulo que uma vez ativado indica aleatoriamente “sim” ou 

“não”, vendido como um “Tomador de Decisões Executivo” (em um dado momento 

Sam tenta adentrar em um prédio e o porteiro libera sua entrada com base no 

resultado do aparelho). Gilliam aponta para a banalidade egoísta que a sociedade 

adota ao mergulhar no consumismo, como se esta fosse uma alternativa para 

substituir o medo e o vazio do dia a dia.  

Deleuze (1992, p. 224) afirma que “o homem já não é mais o homem confinado, mas 

o homem endividado”, e essa colocação vai ao encontro da crítica ao consumismo 

feita em Brazil: logo no início do filme é mostrada uma propaganda de televisão 

vendendo as grotescas tubulação domiciliares em cores que estão na tendência, 

convocando os consumidores a se adequarem à moda ou à fazerem parte de uma 

parcela da sociedade incapaz de tomar decisões estéticas adequadas. 

A crítica à tecnologia vai além. No início do filme o engano que culmina com a morte 

de um inocente é causado por uma falha em uma impressora, que acaba por 

imprimir o nome de um inocente na lista de procurados pelo governo. Em vários 

outros momentos da narrativa a tecnologia independente de supervisão humana (ou 

detentora da confiança cega nos aparelhos tecnológicos) é mostrada como um 

complicador social. As onipresentes câmeras de vigilância gravam Gill e acusam sua 

presença em locais suspeitos, o que acaba por ser prova suficiente para tê-la como 

culpada. Esse rigoroso controle que o Estado usufrui em Brazil pode ser diretamente 

ligado às falas de Foucault sobre as questões de disciplina: 
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O ponto ideal da penalidade hoje seria a disciplina infinita: um 
interrogatório sem termo, um inquérito que se prolongasse sem limite 
numa observação minuciosa e cada vez mais analítica, um julgamento 
que seja ao mesmo tempo a constituição de um processo nunca 
encerrado, o amolecimento calculado de uma pena ligada a 
curiosidade implacável de um exame, um procedimento que seja ao 
mesmo tempo a medida permanente de um desvio em relação à uma 
norma inacessível e o movimento assintótico que obriga a encontra-lo 
no infinito. (FOUCAULT, 2002, p. 187) 

Deleuze versa sobre o assunto à luz dos estudos de Foucault e entende que já 

vivemos em uma sociedade de controle. Tal forma de controle está intimamente 

ligada à tecnologia: conforme as tecnologias vão avançando também vão as 

ferramentas de controle, que aos poucos vão se tornando mais sutis e 

desempenhando um papel cada vez mais competente: 

O controle não é uma disciplina. Com uma estrada não se 
enclausuram pessoas, mas ao fazer estradas multiplicam-se os meios 
de controle. Não digo que esse seja o único objetivo das estradas, 
mas as pessoas podem trafegar até o infinito e “livremente”, sem a 
mínima clausura, e serem perfeitamente controladas. Esse é o nosso 
futuro. (DELEUZE, 1999, p.5) 

Desta forma visualizamos melhor o papel da tecnologia quando esta é empregada a 

favor daqueles que detém o podem, criando uma aura de supressão do bem-estar 

coletivo. Gilliam fala justamente sobre este uso e abuso das tecnologias nas mãos 

dos poderosos. Por mais que em Brazil o uso da tecnologia não seja exercido pelas 

pessoas mais brilhantes, e por mais que esta tecnologia seja altamente ineficaz, os 

indivíduos ainda se sentem intimidados e observados. É a lógica do panóptico 

aplicada às tecnologias de informação e vigilância. 

Durante seus sonhos, Sam enfrenta um samurai que o persegue e convida para a 

batalha. O samurai é um emaranhado de cabos, fios, botões e outros componentes 

eletrônicos. Sam derrota o samurai, para então descobrir que por debaixo da 

máscara estava seu próprio rosto. É possível pensar nesses sonhos como a luta de 

Sam com a tecnologia inútil e opressora que o cerca, apesar de ele mesmo ser o 

agente e responsável pela situação que ele se encontra. O caos e desconforto 

gerados pela tecnologia da narrativa de Gilliam são críticas à sociedade 

industrializada que insiste em produzir incessantemente soluções efêmeras para 

problemas que não existem, insistindo em mecanizar nossos afazeres para gerar 

alguma economia de tempo ou esforço.  
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Esse excesso da presença tecnológica na vida cotidiana pode ser claramente 

percebido atualmente, quando smartphones, computadores, e demais aparelhos 

devem ser trocados constantemente na expectativa de que aparelhos mais 

avançados facilitem e propiciem novos sentidos à vida em sociedade. Esse 

pandemônio tecnológico é constantemente problematizado em diversas obras na da 

Ficção Científica, em recorrentes advertências sobre os males de uma sociedade 

tão intimamente ligada e fanática por modismos tecnológicos.  

À guisa de conclusão 

Os filmes, produtos da indústria cinematográfica endereçados ao consumo coletivo, 

dialogam das mais diversas maneiras com a sociedade, ou as sociedades nas quais 

são concebidos, realizados e veiculados. Eventualmente, tais diálogos podem ser 

mais pungentes no tocante aos problemas infligidos às comunidades. Nesse 

contexto, a ficção científica no cinema tem lugar de força como territórios de 

narrativas engajadas estética e politicamente.  

As visualidades veiculadas no filme apresentam claras consonâncias com as 

culturas juvenis, bem como as problemáticas apontadas no tocante aos desafios 

tecnológicos. Suas ambientações espaciais, as escalas de cor, as composições 

visuais e sonoras atrelam-se à narrativa, integrando-se aos repertórios imagéticos 

por meio dos quais se conformam as visões de mundo contemporâneas. Reside aí 

seu potencial para estabelecer diálogos transdisciplinares no contexto da educação 

escolar, com aproximações instigantes ao contexto do ensino de artes visuais e das 

discussões relativas à cultura visual. Contudo, essa possibilidade permanece, ainda, 

inexplorada, ou muito pouco explorada por parte dos projetos pedagógicos, em 

geral, e tampouco das propostas de ensino de artes na educação básica.  

Brazil pode ser considerado um filme capaz de instigar seu expectador, gerando 

inquietações e questionamentos ao propor um afastamento do contexto cotidiano, no 

mergulho em ambientes, narrativas, sensações e relações tão possíveis quanto: o 

susto se dá não ao perceber que esse outro contexto não só é factível, mas talvez já 

o estejamos experimentando, como distopia possível, há quanto tempo...  
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Notas  
1 O Patriot Act foi um decreto assinado pelo presidente estadunidense George W Bush que permite às agências 
de segurança e inteligência dos EUA interceptarem ligações, e-mails e demais correspondências de qualquer 
indivíduo ou organização sem necessidade de um mandato judicial. Posteriormente foi revelado um esquema 
ilegal de espionagem internacional por parte da Agencia de Segurança Americana (NSA). 
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