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RESUMO 

 

Este projeto busca analisar algumas obras do cinema contemporâneo de ficção 

científica, refletindo sobre hibridações da comunicação visual desse gênero de filme. 

Estabelece relações entre processos comunicativos dos tradicionais contos de fadas com 

novas possibilidades tecnológicas pós-modernas em Spielberg e Lucas. Os cineastas 

serão analisados para o encontro dessas novas estéticas visuais, com modelos humanos 

fragmentados, cibernéticos, heróis robôs. A aceitação desse gênero pelo espectador 

confere legitimidade à mudança de estilo, causando, por conseqüência, transições 

estético/imagísticas. A base teórica, num primeiro momento, é pesquisada em Asimov 

(1972), com suas teorias sobre os seres cibernéticos e a  inteligência artificial; Bauman 

(1998), nas suas referências sobre a pós-modernidade, na procura pela liberdade; 

Bettelheim (1980),que analisa psicologicamente a comunicação através dos contos de 

fadas;  Durand (1998) com o imaginário sobre as ciências e a filosofia iconográficas; 

Eco (2004) e a concepção estética de herói; Malrieu (1996), Maffesoli (1995, 2001), que 

tecem novas visualidades sobre a construção do imaginário; Gerbase (2003) e suas 

reflexões sobre obras cinematográficas e a pós-modernidade, entre outros autores 

citados nas referências bibliográficas deste projeto de pesquisa, que possam também 

conferir valor à investigação 
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JUSTIFICATIVA 

 

Talvez ainda não haja um entendimento maior sobre a expressão “inteligência 

artificial”, que nasceu nos anos 1950, durante um encontro no Dartmouth College, na 

Inglaterra. Compareceram a esse encontro vários cientistas, como Allen Newell, Herbert 

Simon, Marvin Minsky, dentre outros nomes relevantes.  

Foram Newell, Simon e McCarty, no final dos anos 1950 e início dos anos 1960 

que buscaram substituir as construções numéricas para processamentos simbólicos, e 

essa abordagem tornou-se fundamental para trabalhos que se seguiram sobre a 

inteligência artificial, vista pelos seus oponentes como algo de ficção. Mas foi a ficção 

científica que se constituiu um estímulo para desafiar o que Minsky indagava no livro 

de sua autoria, Semantic Information Processing, escrito em 1968: “Como fazer as 

máquinas compreenderem as coisas?” É necessário considerar que a ciência e o 

imaginário sempre co-habitaram as mentes humanas, assim como a ciência e a arte se 

interligaram definitivamente no século XX.  

Desde a década de 1940, o escritor norte-americano de ficção científica, Isaac 

Asimov afirmava que os “seus” robôs sempre foram máquinas desenhadas por 

engenheiros e não pseudo-homens, criados por blasfemos.  

Os robôs de Asimov reagiam segundo as leis existentes e implantadas nos seus 

cérebros positrônicos, elaborados com as mais sofisticadas tecnologias do imaginário 

sobre a cibernética da época. É também inegável a importância da obra de Mary 

Shelley, autora do famoso romance Frankenstein, publicado no século XIX, que obteve 

um sucesso imediato e permanente no tempo, atravessando já quase dois séculos entre 

publicações e versões cinematográficas. 

Em nome do saber humano foi rompida a barreira teológica. O avanço da ciência 

e do progresso entrou numa tal evolução no século XIX, que ampliou-se e aprofundou-

se com a Revolução Industrial. Era a crença que exultava a ciência frente à utopia da 

modernidade em marcha. 

Podemos perceber, nessas breves considerações iniciais, que o tema do robô e da 

inteligência artificial remonta de um  longo tempo, numa releitura dos mitos, inspirando 

tanto a literatura como o cinema de ficção científica do século XX e, ao mesmo tempo, 

as pesquisas de cientistas como Simon ou Newell sobre a inteligência artificial. 
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O imaginário também criou os Cyborgs ou organismos cibernéticos, e foi assim 

que a imaginação dos autores não mais encontrou fronteiras para a comunicação 

literária, artística e, principalmente, cinematográfica. 

Se os mitos, as fábulas e os contos de fadas sempre estiveram presentes no 

imaginário, podemos dizer que no mundo contemporâneo, essas histórias, várias vezes 

resgatadas pelo cinema, estão sendo cada vez mais revisitadas ou recontadas e, 

certamente, com novas adaptações em decorrência das novas possibilidades 

tecnológicas da comunicação cinematográfica. 

Pensar o espírito ligado à máquina tem sido uma aspiração tanto da ciência como 

do imaginário ficcional, pois é na ficção que podemos iniciar o desenvolvimento desse 

imaginário, seja pela visão mítica dos contos de fadas, seja pelo atual domínio do 

computador, utilizado como ferramenta para a amplitude da comunicação humana, 

criando condições de novas percepções e associações dos mais variados jogos 

interativos e complexos. 

Essas percepções, se não estimuladas, podem permanecer soterradas no 

imaginário cultural, sendo relevante considerar que as falhas das modernas histórias de 

fadas, já dizia Bettelheim (1980), enfatizam elementos que dão maior sustentação aos 

contos tradicionais. Um conto de fadas necessita de fantasia, poesia, escapismo, 

consolo, expressões simbólicas universais, na evocação imaginária que constitui o 

produto do processo da imaginação. As novas tecnologias, postas ao alcance do 

indivíduo também permitem a união do imaginário com o racional, quando houver 

bases sólidas que sustentem o conhecimento, o multiculturalismo na comunicação e na 

mídia cinematográfica, alvo dessas reflexões. 

Estas são temáticas de obras cinematográficas, como IA (Inteligência artificial-

2001) de Steven Spielberg ou Star Wars (Guerra nas estrelas-1ª trilogia1977-1983  e a 

2ª trilogia 1999-2005)  de George Lucas, que elegemos para pesquisar . 

Para o primeiro, vemos que Spielberg confere ao projeto inacabado do diretor 

Stanley Kubrick, recentemente falecido, o desenvolvimento da história de David, o 

menino andróide que atingiu o antropomorfismo e espera o amor materno. 

Buscando no conto de Brian Aldiss, Superbrinquedos duram o verão inteiro, 

Kubrick deixou para Spielberg a tarefa de realização de seu projeto. 

A analogia entre o menino robô adotado com Pinocchio, o boneco de madeira 

que desejava ser um-menino-de-verdade, é clara. Em Inteligência artificial, Spielberg 
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retoma o conto de fadas e a ficção científica conjugados, de forma híbrida, numa 

linguagem altamente avançada no campo tecnológico, deixando clara a sua admiração 

por Pinocchio, de Carlo Lorenzini Collodi, como já demonstrara no seu filme anterior, 

Contatos imediatos do terceiro grau (1977). 

Inteligência artificial em Spielberg é a realidade imaginária de um futuro talvez 

próximo. O sistema IA que o diretor apresenta já é a concretização da aquisição, da 

representação e da manipulação do conhecimento da máquina, mas com capacidades 

dedutivas, acrescidas do espiritual sensível dos sentimentos humanos mitopoiéticos. 

 No segundo exemplo do contemporâneo, Star Wars, George Lucas escreve, 

dirige e produz, em duas trilogias, um dos mais interessantes contos de fadas projetado 

num futuro híbrido, no qual permanece a eterna luta entre o bem e o mal, aqui 

representado pela Força – o bem – e seu Lado Negro – o mal –, para onde é levado o 

jovem Anakim Skywalker que, mais adiante, se torna Lord Vader, perseguidor dos Jedis 

e de tudo o que se relaciona com o desejo de liberdade. Darth Vader é a criação 

malévola de um Imperador, demonstrando, no último episódio da saga, sua luta para o 

retorno ao equilíbrio da Força. 

 Mesmo no contemporâneo que vivenciamos e que podemos denominar de pós-

moderno permaneceu a magia da ficção científica, ou fantástica, dos mitos e dos contos 

de fadas, agora adaptados às novas tecnologias do imaginário, que vem perpassando o 

cinema como meio de comunicação, numa transição dos conceitos estéticos clássicos 

para uma nova estética visual. Diante do exposto vamos procurar investigar essas 

conjunções iconográficas e textuais dos contos do cinema contemporâneo e dos contos 

ancestrais, a ficção científica e as releituras de uma nova estética, que o pós-moderno 

vem configurando. 

 

 

PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 É sabido que o herói moderno apresentava características de uma estética 

tradicional, em que a beleza física, assim como beleza espiritual eram pontos 

fundamentais. As novas visualidades cinematográficas do contemporâneo pós-moderno 

não mais apresentam estas características na iconografia desses heróis. É possível 
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verificar de que forma as imagens grotescas e híbridas se tornaram constantes na 

visualidade cinematográfica destes novos heróis? 

 

 

HIPÓTESES 

 

A comunicação do cinema contemporâneo: 

 vem cultivando a ambigüidade, a indefinição, a indeterminação, a polissemia das 

mais diversas formas visuais; 

 vem buscando ampliar ao máximo as suas possibilidades conotativas, 

procurando a participação ativa do espectador num jogo de interpretação e de sedução; 

 tem tolerado a imperfeição, a imprecisão, a poluição, e as interferências externas 

pós-produção, como forma de agregar autenticidade; 

 tem valorizado a comunicação e as emoções dos grupos; 

 apresenta novas formas imagísticas de sedução que envolvem o espectador. 

 

 

OBJETIVO 

 

Comparar exemplos paradigmáticos do herói moderno, que apresentava uma 

visualidade estética nos conceitos de beleza tradicional, com as novas visualidades 

grotescas e hibridas que vem caracterizando o herói do cinema contemporâneo. 

Apresentando outras estruturas visuais do herói, que permitem a busca e a tipificação de 

uma linguagem iconográfico/textual, pretendemos investigar as possíveis 

transformações visuais dessas imagens, analisando as classificações verificadas em 

pesquisas anteriores, tais como: hibridações, polissemias, heterogeneidades, poluição e 

imperfeições, entre outras para responder ao problema de pesquisa. 
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METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa se constituirá como bibliográfica, com base em Azevedo e Souza 

(1995), qualitativa, descritiva e interpretativa, perpassada pela Hermenêutica de 

Profundidade (HP) de John Thompson (1995). 

A pesquisa bibliográfica estudada por Azevedo e Souza refere sobre a relevância 

de: 

1. Identificação de problemática procedendo recorte da totalidade mais ampla; 

2. Contextualização de problemática e definição dos objetivos; 

3. Definição da forma de organização para análise e exposição; 

4. Resgate crítico da produção teórica sobre o assunto, identificando diferentes 

perspectivas de análise e conclusões:  

 a. delineamento de hipóteses e indagações; 

 b. descrição e interpretação dos diferentes posicionamentos teóricos buscando 

semelhanças e divergências subjacentes; 

 c. sistematização e refinamento das interpretações. 

5. Síntese coerente e concisa que esclareça sobre a problemática e possibilite descobrir 

ligações do assunto com outros problemas para ampliação da visão. 

Thompson, por sua vez propõe a qualquer tipo de pesquisa, o procedimento de 

análise sóciohistórica das formas simbólicas - como a imagem - isto é, o período em que 

ela foi produzida, qual sua conceituação estética, sua análise discursiva, que refere à fala 

estético/iconográfica, inserida no período histórico para posterior 

interpretação/reinterpretação dessas formas simbólicas. Para identificar os processos 

imaginários que regem a iconografia estética contemporânea, com foco no cinema, 

investigaremos as releituras das imagens pós-modernas, efetuando um levantamento dos 

conceitos iconográficos estéticos da modernidade nas suas diversas manifestações e 

visualidades. Após o levantamento desses conceitos vamos procurar verificar, por meio 

de levantamento bibliográfico e documental, a possibilidade de existência de novos 

conceitos do imaginário estético na pós-modernidade.  

A análise sóciohistórica, primeira etapa da pesquisa, aliada à análise do discurso 

da imagem (2
ª
etapa) complementam-se com a interpretação/reinterpretação do método 

hermenêutico proposto por Thompson (1995), que desvelou novos caminhos de 

descoberta de uma outra estética. Vivendo a pluralidade, a beleza antes sacralizada e 



7 
 

bem definida como tal, tornou-se polissêmica, e dessa forma com características 

polivalentes, o que significa que as grandes verdades são questionáveis e passíveis de 

reinterpretação. A emoção e os sentimentos humanos podem tornar belo, e, portanto, 

estético, o objeto comunicante de arte cinematográfica.  

Seguindo esses passos metodológicos, vamos buscar o estabelecimento de 

relações entre o que é e o que poderá vir a ser, procurando estabelecer a união entre 

conhecimento, emoção, imaginário, participação, interação do próprio eu com o objeto 

ou a forma visual. 

 De fato Thompson argumenta que 

Formas simbólicas não subsistem num vácuo, elas são 

produzidas, transmitidas e recebidas em condições históricas 

específicas. Mesmo as obras de arte, que parecem atemporais e 

universais, são caracterizadas por condições de produção, 

circulação e recepção definidas (...) (1995, p.366) 

 

ESTADO ATUAL DO CONHECIMENTO SOBRE O PROBLEMA 

 

Atualmente é possível encontrar artigos, capítulos de livros em alguns autores 

(Teixeira Coelho, Maffesoli, Connor, Eco, Muniz Sodré entre outros) voltados aos 

conceitos estéticos do pós-moderno. No entanto, apesar da cinematografia utilizar 

algumas conexões estéticas e emocionais com o espectador, são escassas e dispersas as 

obras que vem se detendo a refletir, com maior profundidade, as influências e 

divergências da iconografia modernista, com imagens da contemporaneidade. Assim 

pretendemos estudar e confirmar as hipóteses formuladas, buscando maior compreensão 

e interpretação dessa problemática. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Essa Pesquisa espera produzir os seguintes resultados: Publicações: Capítulos de 

livros, artigos em revistas científicas nacionais e internacionais; Comunicações em 

congressos e seminários nacionais e internacionais; Divulgação em seminários de 

cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado), cursos de graduação: Semiótica 

Aplicada à Publicidade e Propaganda, Teorias de Comunicação, História da Arte: 
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cinema e vídeo, bem como subsídios para orientações de teses, dissertações e 

monografias. 
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CRONOGRAMA DO PROJETO  

agosto/2010 a julho/2011 

 

 

PLANO DE TRABALHO DETALHADO E INDIVIDUALIZADO DO BOLSISTA 

INDICADO 

 

Período 08/2010 a 09/2010 

- Leitura da bibliografia de referência da pesquisa; 

- Pesquisa de sites s/ imagens da estética pós-moderna na Web; 

- Discussão e análise de conceitos e dúvidas com a orientadora; 

           - Produção de audiovisuais para aulas de Graduação e de Pós-Graduação. 

 

Período 10/2010 a 11/2010  

- Sumarização das principais questões; 

- Preparação da apresentação da pesquisa para o Salão de IC; 

 - Apresentação (Salão Iniciação Científica da PUCRS). 

 

Período 12/2010 a 01/2011 

- Pesquisa de referências, em bibliotecas locais, s/ a temática do Projeto; 

TAREFAS ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul 

Revisão de Literatura ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

Pesquisa ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   

Coleta de dados            ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   

Produção Teórica 

(artigos/audiovisuais/etc.) 

  ___ ___ ___   ___ ___ ___   

Participação em 

Seminários/Salões,etc. 

  ___ ___ ___    ___ ___   

Elaboração de Relatório           ___ ___ 

Revisão para entrega de 

relatório 

           ___ 
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 - Pesquisa de sites s/ imagens contemporâneas e sua tipologia; 

 - Discussão e análise de conceitos e achados com a orientadora; 

            - Produção de textos para artigos. 

 

Período de 02/2011 a 04/2011 

 - Pesquisa de referências s/ imagens contemporâneas; 

 - Discussão e análise de conceitos e descobertas com a orientadora; 

            - Produção de textos para artigos; 

- Produção de audiovisuais para aulas de Graduação sobre o contexto da 

Pesquisa. 

 

Período 05/2011 a 07/2011 

- Sumarização das principais questões; 

- Preparação do Relatório Técnico da Pesquisa. 

 

Período 08/2011 

- Elaboração e entrega do Relatório Técnico da Pesquisa. 


