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Um estudo sobre os mundos imaginados das telas 
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RESUMO 
O artigo recorta a pesquisa em andamento sobre o imaginário da Robótica e da 
Inteligência Artificial na Ficção Científica para tratar questões apontadas no parecer de 
um texto em um congresso: a necessidade de um olhar mais atento sobre a expressão 
produtos midiáticos para se referir à produção audiovisual seriada sci-fi, que a reduz a 
uma homogeneidade difícil de ser visualizada; a necessidade de explorar o gênero como 
tema, dialogando com a discussão específica e autores chaves na decodificação destas 
narrativas para elucidar elementos que devem ser reconhecidos. Foca-se a discussão em 
torno desta ficção como um lugar aparentemente universal que oferece modos de ver 
singulares, caracterizados na análise na série Caprica em uma visada conceitual e 
metodológica da teoria do imaginário de Gilbert Durand. Tencionam-se as matrizes 
múltiplas e contraditórias das interpretações que promovem a síntese de questões 
tecnocientíficas e tropos de religiosidade e misticismo incomuns ao estilo. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Ficção Científica. Entretenimento. Séries. Imaginário. Caprica. 
 

AUDIOVISUAL SERIAL SCIENCE FICTION OR MIDI PRODUCTS ? 
A research on the imaginary universe of the screen 

 
ABSTRACT 
This article comes from the research in progress about the Robotic Imagery and 
Artificial Intelligence in Science Fiction to deal with issues pointed in a congress 
opinion text: The need of having a watching eye over "the midiatic products expression" 
to refer to audiovisual serial sci-fi production, reducing it in a homogeneity difficult to 
be viewed; the need to explore Science Fiction as a subject, dialoguing with a specific 
discussion and key authors in the decoding of these narratives to elucidate elements that 
must be recognized. The focus is a discussion around that fiction as an apparently 
universal place that offers singular ways of seeing, characterized in the analysis of 
Caprica saga in a conceptual and methodological vision of Durand's imaginary. The 
multiple and contradictory matrices of the interpretations that promote the synthesis of 
technoscientific questions and tropes of religiosity and mysticism unusual to the genre 
are intended here. 
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1Trabalho apresentado no GT 1 – Linguagens e Narrativas. 
2Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMG. 
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 O artigo objetiva explorar uma das vertentes pela qual perpassa a pesquisa de 

doutorado em andamento sobre o imaginário da Robótica e Inteligência Artificial 

circulante em séries de Ficção Científica (FC, daqui em diante).  

O parecer de um artigo enviado para avaliação em um congresso despertou a 

atenção para questionamentos referentes à necessidade de um olhar mais atento quanto à 

expressão “produtos midiáticos” para se referir a FC audiovisual seriada. O que parecia 

até então ser uma simples substituição de termos sem valoração revelou o problema de 

reduzir as manifestações deste tipo de entretenimento a uma expressão que implica, por 

dedução, um tipo de homogeneidade do gênero, difícil de ser visualizada. 

Outra questão colocada pelo parecer refere-se ao fato do trabalho abraçar a FC 

como tema, mas pouco dialogar com a discussão mais específica e com os autores 

chaves na decodificação do gênero, ponto necessário para elucidar elementos tratados e 

que devem ser reconhecidos. Tal aproximação fundamentada no referencial sobre a 

temática tem sido trabalhada pela autora, entretanto sem ter ocupado o primeiro plano 

até então.  

Pretende-se centrar a discussão em torno dos problemas quanto à generalização 

da expressão produtos midiáticos para se referir a um lugar – a FC - aparentemente 

universal, mas que oferece modos de ver singulares.   

O estado da arte da questão mostra que a maioria das análises sobre o gênero 

observam-no com o intuito de mapear a retroalimentação entre realidade e ficção. Não é 

este o ponto de partida aqui, pois entende-se a FC como um lugar importante para se 

colocar as questões tecnocientíficas que estão no mundo. Sua intenção não é ser 

verdadeira, mas parecer verdadeira. Parte-se de todas as ambiguidades que a expressão 

FC oferece, posto que recorre a tecnociência pela criatividade.  

Tenciona-se a pluralidade do gênero e as particularidades das interpretações, nas 

quais cada produção dá o tom. Caracterizando as narrativas sci-fi com suas matrizes 

plurais e até mesmo díspares, que inspiram pontos de vistas peculiares – como a saga 

Battlestar Galactica (BG, daqui em diante), cujo spin-off 3 Caprica é analisado por 

promover sínteses de questões tecnocientíficas e tropos de religiosidade e misticismo.   

                                                           
3 Continuação oficial de uma narrativa, geralmente concentra-se em um tema, personagem e/ou 
recuo/avanço temporal para focar em questões não aprofundadas na trama raiz.  
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Para Tavares (2015), a teorização sobre a FC nos Estados Unidos e Europa 

esteve por muito tempo restrita a escritores e críticos sem vínculo acadêmico, cenário 

que só a partir dos anos 1970 começou a mudar. No Brasil, a mudança é ainda mais 

recente. Recorreu-se aos teóricos que iniciaram esse movimento por aqui, analisando a 

literatura do gênero na época. O resgate a esses autores propicia conceituar a FC. Como 

expressão vinculada ao contexto, a FC é mutável. Assim, o argumento estende-se com 

pesquisadores que atualizam a discussão a partir de várias vertentes, entre as quais, o 

audiovisual, domínio no qual a FC é figurada hoje mais intensamente. Segundo 

Tucherman (2005) nunca houve uma presença tão grande de personagens e temas da FC 

no cotidiano devido à sociedade do espetáculo e sua ênfase na visibilidade; o advento da 

sociedade técnica e a presença do audiovisual na vida e imaginário.  

 

Science Fiction: do papel para as telas 

 

 A maioria das obras que teorizam sobre a FC têm em comum o fato de sempre 

problematizarem a partir da aparente contraditória junção dos termos ficção - que 

pressupõe a liberdade lúdica - científica, que alude aos rigores do método científico. 

Parte-se aqui das ambiguidades que a expressão sugere: um uso livre, não apenas da 

ciência, mas também da tecnologia. 

 Outro campo de batalha da FC são os diferentes autores e obras apontados na 

origem do gênero. Tal qual o fluxo de formação e transformação das bacias semânticas4 

que irrigam os regimes imaginários, também as vertentes estilísticas, antes de serem 

formalizadas, sobrepõem novas características ao então vigente, formando atributos 

precursores. Assim, a FC pode ser vista como herdeira dos relatos de viagens, bem 

como da criação de mundos paralelos. Fiker (1985) chega a tratar de uma proto FC com 

“As viagens de Gulliver” (Jonathan Swift, 1976) e “Utopia” (Thomas More, 1516). 

                                                           
4 O conceito de bacia semântica de Durand é aperfeiçoado de outros autores e envolve a ideia de uma 
bacia que determina o curso de um rio, por sua vez regulado pelo fluxo de afluentes. Refere-se ao 
movimento sistêmico que conduz o imaginário de uma época em direção à perda da espontaneidade para 
dar lugar a uma forma socialmente construída. Desta forma, vários ou pelo menos dois mitos se 
sobrepõem em uma cultura em um dado momento: uns são manifestos abertamente, perdendo seu caráter 
selvagem e deixando passar valores oficiais, enquanto outros são recalcados. A tensão entre tais mitos 
traz como correlato um percurso cíclico que atualiza constantemente o movimento indefinido de 
formação e deformação imaginal (DURAND, Gilbert. O imaginário: ensaio acerca das ciências e da 
filosofia da imagem. Rio de Janeiro: DIFEL, 1998). 
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 Foi com Mary Shelley na Inglaterra em 1818 que surgiu “Frankenstein ou o 

moderno Prometeu”, romance gótico que apresenta pela primeira vez uma criatura 

artificial animada pela aplicação de conhecimentos científicos5, evidenciando a ligação 

social do gênero ao ecoar a Revolução Industrial.  

 Nascida nas letras, a FC pode ser definida como uma extrapolação da ciência 

possível considerada dentro de um encadeamento lógico que se estende para além do 

estado corrente das ciências (ALLEN, 1976), motivo pelo qual também costuma ser 

referida como literatura especulativa ou de antecipação, entre outras denominações que 

tentam encaixá-la. As tentativas de definição adentram o terreno da verossimilhança e 

da suspensão da descrença, conforme colocadas pelo gênero.  

 Por verossimilhança entende-se aquilo que oferece um sentido (CHIAMPI, 

1980). Entendida como a significação e a verdade de um discurso narrativo, 

independente de sua vinculação com o real. Já a suspensão da descrença refere-se ao 

acordo tácito em que ao ler uma obra de ficção, o leitor aceita o ficcional. O escritor 

conta sua história como sua verdade e o leitor aceita acreditar na verdade que lhe é 

oferecida (ECO, 1994). 

Retomando Allen (1976), a FC não tem a pretensão de ser verdadeira, mas 

possível, pois o leitor deve senti-la como uma resposta lógica e possível a uma pergunta 

colocada. O que conta, portanto é a habilidade de produzir uma realidade plausível 

(FIKER, 1985). Ponto de vista corroborado por Carneiro (1968), para quem a ciência da 

FC não necessita de provas, mas precisa ser aceita para legitimar-se.  

Dufour (2012) endossa a ideia de que na FC o que importa não é o científico, 

mas o efeito de ciência. No audiovisual, a união entre discurso e imagem consolida a FC 

como um gênero discursivo e imagético, “Só vemos coisas vulgares (aqui uma barrinha 

vermelha), mas dizem-nos que é um condensador superpotente” (p. 83). Estes recursos 

tentavam driblar as difíceis trucagens e os caros efeitos especiais antes do advento do 

digital, tal qual a narração que nos primeiros filmes conferia valor científico: 

 

                                                           
5 Narrativas sobre animação do inanimado não eram incomuns antes. O Adão bíblico e o Golem judaico 
marcam o embrião religioso destas histórias. O Pigmalião greco-romano faz o mesmo na mitologia. 
Pinóquio (Carlo Collodi, 1883) romantizou os autômatos como personagens. O que diferencia Shelley é a 
figura do cientista Victor Frankenstein que recorre à ciência para ficcionalizar um dos motes mais comuns 
da FC, como coloca Felinto: o impulso fáustico da criatura de tornar-se criador (FELINTO, E. Por uma 
crítica do imaginário tecnológico: Novas tecnologias e imagens da transcendência. Revista Fronteira 
(UNISINOS). São Leopoldo – RS, v. IV, n. 2, 2002). Diferente de como aparecia antes, na FC a ciência 
não apenas aparece em algum momento, mas é tematizada.  
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O resto da nave, com a sua tecnologia fabulosa, permanece fora de campo, e 
o efeito FC limita-se à nomeação, de modo que a linguagem assume 
plenamente a sua função performativa que consiste em criar acontecimentos 
inexistentes fora dela (DUFOUR, 2012, p. 83).    

 

A grande questão na FC, entretanto não é a ciência e a tecnologia em si mesmas, 

mas a associação destas ao humano. Desta forma, para além da tecnociência, a FC 

marca o lugar lúdico da sociotécnica. Ao apontar para engenhos futuristas, viagens 

espaciais e robôs avançados, a FC olha para a própria condição humana, sobretudo 

retirada de sua excepcionalidade no universo ao defrontar-se com o outro – extraterreno 

ou maquínico.  

Segundo Régis (2001), a expressão Science Fiction foi utilizada pela primeira 

vez pelo editor Hugo Gernsback em junho de 1929 no número inaugural da revista 

Science Wonder Stories. Em abril de 1926 ele já havia usado o termo scientifiction no 

número um da Amazing Stories. Ainda de acordo com a autora, com John W. Campbell, 

editor da Astounding Stories a FC conheceu sua The Golden Age entre 1938 e 1950.  

Foi o escritor russo Isaac Asimov quem nesta era de ouro trouxe as histórias de 

robôs para o primeiro plano, retirando-lhes o tom negativo. Antes mesmo de ser 

nomeado pela palavra tcheca robota, que alude ao trabalho servil, um robô já aparece 

em 1911 no conto “O homem invisível”, de G. K. Chesterton. Em 1917 ele reaparece, 

agora já designado, no conto “Opilec”, de Karel Capek. O autor tcheco também 

escreveu a primeira peça teatral sobre robôs, R.U.R. em 1920. R.U.R. foi ainda o 

primeiro programa televisivo de FC (Reino Unido, 1938, BBC) (LAGRANDEUR, 

2015). O reconhecimento da FC audiovisual como um gênero importante na cultura 

popular e com apelo global só veio mais tarde, nas séries de TV com Star Trek (1966) e 

no cinema com 2001: uma odisseia no espaço (1968). 

A popularização do gênero se deve às aventuras intergalácticas chamadas space 

operas, publicadas em brochuras de papel barato, as pulp magazines. Com capas 

apelativas, eram uma atualização das histórias medievais de capa e espada e reforçaram 

o estigma do gênero, visto como subliteratura.  

Apesar de tanto na literatura quanto no audiovisual o estatuto da FC sempre ter 

sido problemático devido ao seu atrelamento à indústria cultural, assim como a fantasia, 

o horror, o faroeste e o policial (RÉGIS, 2001), as space opera que transportavam o 

funcionamento e os elementos das narrativas de western para o espaço eram vistas com 

ainda mais desdém por não justificarem o que era apresentado como evidente. 
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O postulado essencial desse género de FC é que não se tem de explicar o 
porquê de os homens conseguirem respirar noutros planetas como na Terra e 
a razão de poderem existir um até vários Sóis” (DUFOUR, 2012, p. 84 - 
português de Portugal). 

 

Percebe-se uma diferenciação dentro do próprio gênero com narrativas que 

operam seus acontecimentos a partir da invenção pura e simples, enquanto outras 

tentam se distanciar da gratuidade, estabelecendo relações de causalidade para revestir a 

elaboração da realidade com explicações ancoradas na verossimilhança e que encadeiem 

logicamente o processo de suspensão da descrença. Assim, não há pretensão de ser 

científica, mas é preciso soar científica.  

Retomando Régis (2001), na virada dos anos 1950/1960 há uma incorporação de 

assuntos das ciências sociais para a FC com as revistas The Magazine of Fantasy and 

Science Fiction (1949) e Galaxy Science Fiction (1950). Influenciadas pelo pós-guerra e 

pela ameaça nuclear da Guerra Fria, originam a vertente New Wave e a divisão entre FC 

Hard – que tematizava as chamadas ciências duras – e Soft, referentes às temáticas 

humanísticas. 

Nos anos 1980 com o aporte da Contracultura surge o Cyberpunk, retratando 

cenários distópicos, cujo domínio de estados centralizados ou de grandes corporações 

acarretou alta tecnologia, mas baixa qualidade de vida (KELLNER, 2001). Proliferam 

também outros subgêneros, como o steampunk com seu imaginário visual das nascentes 

concentrações industriais com seus maquinários a vapor que veiculam uma estética 

nostálgica repleta de engrenagens, molas e tubos (DUFOUR, 2012), dentre outros 

estilos.  

Já no audiovisual, para Dufour (2012), prelúdios da FC aparecem no cinema 

com o filme A viagem à lua, de Georges Méliès em 1902. Confundindo-se com o 

fantástico e o horror, o filme de FC vai se desenvolvendo tal qual o curso de bacias 

semânticas, em uma dinâmica que envolve mudanças no percurso de conteúdos ainda 

pouco dirigidos para os índices imaginários mais sólidos, que mais tarde serão 

reconhecidos como próprios do gênero.  

Para Perdigão (1972), quando a FC passou a contar com a realidade cênica que 

lhe faltava na literatura, precisou adaptar-se a informação visual, o que lhe conferiu 

certa liberdade e a fez ganhar uma moralidade própria que foi se descolando da 

fantasmagoria que a aproximava do terror.  
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Para Dufour (2012), para além das atrações cinematográficas precursoras de 

Méliès ou Fritz Lang com Metrópolis (1927) e A mulher na lua (1929), só é possível 

falar em cinema de FC a partir dos anos 1950, nas telas americanas e produzido por 

pequenas companhias. Segundo o autor, a FC audiovisual surge ao mesmo tempo em 

que a bomba atômica, que não por acaso marcará a produção americana, mas, sobretudo 

e não por acaso, a japonesa da época. A tensão nuclear imprime o tom moralizante 

comum na FC até hoje.  

No remake de BG, a guerra entre humanos e robôs tenta justificar a destruição 

da espécie humana diversas vezes pelo apelo moral, argumentando que se os humanos 

mentem, são gananciosos e destroem os próprios semelhantes, merecem o extermínio. 

Em Caprica, o tom moralizante é conferido pelo desejo da protagonista e do grupo 

fundamentalista religioso ao qual pertence de apagar pela moral judaico-cristão tudo o 

que consideram desviante.   

O remake, cuja veiculação se deu entre 2003 e 2009, reflete a influência do 

atentado de 11 de setembro de 2001, da organização Al-Qaeda contra os Estados 

Unidos. Tanto que um dos episódios mais lembrados é o do interrogatório e tortura de 

um androide6 por militares na série. Em Caprica, de 2010, o ponto propulsor da história 

é um ataque suicida em um trem, vinculado ao grupo que na intriga é chamado Soldados 

do Deus Único (SDU).  

 

Um gênero controverso 

 

 A FC sempre foi vista como um território controvertido na literatura, além das 

clivagens dentro do próprio gênero. Maranganha (2015) define gênero literário como 

uma série de representações linguísticas e estéticas com semelhanças internas 

funcionais, lexicais, gramaticais e semânticas. O conjunto de possibilidades narrativas, 

nas palavras de Sodré (1973).  

Segundo Maranganha (2015) é o que é chamado tradicionalmente de gênero 

(épico, lírico, dramático, ensaio), mas também o que é classificado no mercado editorial 

(fantasia, horror, entre outras).  

Allen (1976) classifica a FC como um subgênero da ficção em prosa. Para 

Carbonell, o sci-fi é historicamente difuso, com uma teia de tropos concorrentes. O 

                                                           
6 Robô de contornos físicos humanos e aparência orgânica. 
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autor não trata os gêneros como categorias, mas como ferramentas simbólicas de 

significação, de modo que as textualidades não pertencem ao gênero, mas promovem 

usos do gênero.  

No tocante às distinções dentro da própria FC, Carneiro (1968) pontua que ela 

pode ser escapista, evasiva e simples divertimento, como nas tiragens comerciais 

destinadas ao grande público, mas também podem aprofundar-se como projeção dos 

temores e desejos humanos.   

 Sendo o imaginário um conjunto de atitudes imaginativas que o ser humano cria 

para lidar com as angústias causadas pela consciência de sua mortalidade e a percepção 

do tempo que passa (ANAZ, 2015), a FC alegoriza os anseios e receios da sociedade em 

relação à tecnociência. “Diante do inexplicável, o homem forja explicações fictícias. A 

imaginação supre o vazio racional” (SILVA, p. 17, 2006).  

Tais atitudes imaginativas fazem a mediação entre o ser e a realidade, tornando o 

imaginário uma força de equilíbrio social. Além de ligar o humano ao real, o imaginal 

liga os indivíduos entre si, atuando como o que Maffesoli (2001) chamou de cimento 

social. No caso dos produtos midiáticos, o imaginário é o que realiza a identificação 

entre criadores, audiências e visões de mundo.  

O imaginário não existe, portanto, estanque, mas em circulação. A FC 

configura-se como um lugar no qual o estético constrói um laço com a coletividade e 

suas produções colocam o imaginário em movimento. As narrativas esboçam a 

aceitação inconsciente de um modo de ver partilhado, instaurando um sentimento de 

pertença. Na FC, os valores e sensações compartilhadas contribuem para que ela atue 

cristalizando visões em relação aos temas da sociotécnica. 

Lyra (2015) comenta seu desconforto com os termos produção e consumo para 

se referir a elementos culturais e artísticos, optando por criação e fruição de obras que 

passam a fazer parte do universo subjetivo de quem as desfruta.  

Sodré (1973) não a enxergava como arte, mas literatura de massa. Apesar disso, 

concordava que o gênero apresentava alta taxa de novidade. Para o autor, na produção 

massiva a preocupação com a forma cede lugar à preocupação com o retorno financeiro. 

Consonante com os autores já citados, para ele o que vale na FC é sua busca pela 

verossimilhança ao invés de pela verdade e menciona a produção de uma ilusão 

referencial pelo gênero: "preenchendo-se certos espaços da narrativa com detalhes 

concretos (descrições pormenorizadas de objetos, de situações ou de gestos 
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aparentemente insignificantes), supostamente realistas" (SODRÉ, 1973, p 61). Para ele, 

a especificidade discursiva da FC não estaria na organização narrativa, mas no 

conteúdo: em como convence o público da plausibilidade de seus significados.  O 

acordo entre leitor e autor se daria quando este se propõe a demonstrar o que diz, como 

um teorema, que não é falso nem verdadeiro, mas demonstrável. Fato pelo qual a FC é 

conhecida – e criticada – pela pouca profundidade psicológica dos personagens, pois 

para o gênero, as ideias são mais importantes que as personagens, chegando-se mesmo a 

uma personalização da ciência. O autor vê a FC como um gênero delimitado por seu 

meio produtivo e pelo público. 

Roden (2015) acredita que os imperativos financeiros da indústria do 

entretenimento conformem as representações da FC dentro de certas limitações. Para 

ele, apresentar questões complexas que exijam um entendimento mínimo sobre a 

natureza e possibilidades de outras formas de vida e subjetividade equivale a um risco 

que poucas produções, como o universo de BG, citado pelo autor, arriscam correr. 

Ornella (2015) lembra que várias estratégias de criação de indicadores reconhecíveis 

são empregadas para auxiliar a criação de robôs que promovam a adesão da audiência.  

 Apesar de comumente ter como referente o futuro, a tecnociência concretizada 

em engenhos avançados e criaturas que suscitam encontros entre um eu humano e um 

outro não humano, além de reflexões ontológicas, a FC muitas vezes banha-se em águas 

bem mais modestas.  

O chamado estranhamento cognitivo (OLIVEIRA NETO, 2015) provocado pelo 

novo e complexo oferecido pela FC costuma ser nuançado pela introdução do simples e 

já conhecido, que além de amenizar os temas duros, pode atrair uma audiência de não 

aficionados pelo gênero. Assim, a conciliação de temas como ciência, tecnologia, 

religiosidade e misticismo, evidenciam modos de ver singulares disputando sentidos no 

lugar aparentemente universal que é a FC. 

De acordo com Ornella (2015), o audiovisual capacita a FC a apresentar o 

inimaginável. Ele crê que o gênero serial tem desenvolvido uma identidade 

independente do cinema, fomentada principalmente pelas comunidades de fãs. As 

especificidades de cada suporte demonstram a fragilidade de uma expressão 

generalizante para se referir a produções que acionam cada vez mais particularidades do 

meio em que são apresentadas, configurando um gênero já múltiplo por natureza em 
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segmentos diversos: a FC literária, a FC cinematográfica, a FC em série, entre outras 

potencialidades, além das possibilidades da FC transmídia 

 

Caprica 

 

 Battlestar Galactica é uma saga de FC transmídia cujo extenso e longevo 

universo ficcional é composto pela série homônima (1978), a continuação Galactica 

(1980), o remake (2003 – 2009) e o spin-off Caprica (2010); além dos filmes Razor 

(2007), The Plan (2009) e Blood and Chrome (2011) e de websódios na internet. 

 O enredo é centrado no antagonismo entre humanos e cylons, que no seriado 

original eram descendentes de répteis substituídos por suas versões cibernéticas e na 

versão refilmada são robôs humanoides7. Rebelando-se contra os humanos, iniciam uma 

guerra que culmina com os remanescentes da humanidade vagando pelo espaço em 

busca de um novo lar. 

 Caprica remonta 58 anos da história central para explicar a criação dos cylons e 

o monoteísmo entre eles - que se contrapõe ao politeísmo dos humanos da história – e 

que permeia toda a narrativa.  

Na trama, a adolescente Zoe Graystone é filha de Amanda e Daniel, dono de 

uma empresa de tecnologia. Ao envolver-se com o grupo extremista Soldados do Deus 

Único (SDU, daqui em diante), a jovem morre quando o namorado revela-se um 

homem-bomba em um ato terrorista da organização em um trem. No atentado morre 

também Tamara, filha de Shannon e Joseph Adama – pai do futuro William Adama, da 

série original e do remake, que conduzirá os sobreviventes humanos pelo espaço na 

procura por um lugar para estabelecerem-se após a guerra cylon.  

Daniel Graystone é o criador do holoband – algo como o holodeck de Star Trek 

– um óculos de realidade virtual na qual as pessoas criam avatares para explorar o 

chamado Mundo V. Ele descobre que devido a um código que a filha estava 

desenvolvendo antes de morrer, seu avatar permanece vivo, como uma cópia digital de 

Zoe que por meio da mineração de dados lhe conferiu memória, modos de presença e 

capacidade de aprendizagem para agir como Zoe.  

Inconformado com a perda da filha, Daniel copia o código e o transfere para um 

corpo robótico de soldado que está desenvolvendo como arma para o governo. A partir 

                                                           
7 Robôs de contornos físicos humanos. 
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daí cria-se o que a amiga de Zoe chama de trindade – a fusão entre Zoe, o avatar e o 

robô. A singularidade da nova forma de vida é tamanha que se revela impossível de ser 

replicada – a própria Zoe explica posteriormente que a impossibilidade de cópia deve-se 

ao fato de, diferente da maioria dos sistemas inteligentes artificiais, que guiam-se pelos 

princípios da digitalização, a trindade é regida pelo analógico, o que a torna única. 

Percebe-se que por mais futurista que a ideia de uma fusão humano/máquina/cópia 

possa parecer, uma suposta unicidade antropocêntrica ainda prevalece.  

Da proximidade entre Graystone e Adama surge também uma cópia do avatar de 

Tamara. Tal qual o histórico de um tipo de ficção repleta de didatismo, em diversos 

momentos a série busca explicar as questões que apresenta. Entre estas estão os projetos 

de Graystone e da SDU de oferecimento de avatares em grande escala acessados no 

mundo virtual com o holoband.  

O projeto de Graystone pretende que qualquer pessoa que tenha perdido um ente 

querido possa criar um avatar da pessoa morta – suas pesquisas concentram-se na 

promessa de criar um corpo para que estes avatares possam ser trazidos para o mundo 

físico8. Já o projeto Apotheosis da SDU planeja criar avatares dos seguidores do 

monoteísmo para que ao realizarem ataques terroristas eles possam renascer em um 

paraíso virtual. Outro foco passa a ser também a doutrinação religiosa do exército cylon 

criado por Graystone para o governo e contrabandeado para a organização. 

A narrativa possui peculiaridades cujo caráter serial dão conta. O 

desenvolvimento da história ao longo do tempo permite maior extensão à realidade 

intradiegética. De acordo com Lagrandeur (2015), os robôs deste tipo de ficção 

envolvem mais valores que apenas o dualismo das representações de tecnofobia e/ou 

tecnofilia dos filmes, já que os criadores têm mais tempo e necessidade de trabalhá-los 

narrativamente. Para o autor, os robôs cresceram na TV na virada dos anos 1950/1960 e 

foram se tornando mais comuns.  

 

[...] quando o foco é a ficção científica na televisão, com sua linguagem e 
produção seriada (CALABRESE, 1987) a construção de universos narrativos 
fantásticos ganha uma nova dinâmica, que combina o efeito de sentido da 
escrita com o da recepção audiovisual. Em relação ao universo ficcional, a 
serialidade narrativa proporciona linguagem fragmentada e descontínua, na 
qual a repetição de alguns elementos e a variação de outros, bem como a 

                                                           
8 No projeto de Graystone, até que um corpo pudesse ser criado para os entes mortos, ele argumenta que 
eles ficariam em um ambiente virtual onde poderiam ser visitadas – ideia parecida com a que é 
desenvolvida em San Junipero, quarto episódio da terceira temporada da série britânica Black Mirror.   
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imposição de um determinado ritmo de exibição determina características 
próprias e específicas. Assim, a recepção em série depende tanto dos 
elementos fixos (ou simbólicos, subjetivos) como dos variáveis (ou 
informacionais, objetivos). A repetição diferenciada desses elementos 
simbólicos e semióticos por períodos extensos de tempo gera um gradativo 
acúmulo de informação sobre o universo narrativo (GOMES, 2016, p. 15 – 
16). 

 

Segundo o autor, as expectativas do público também influenciam, sobretudo 

após a internet. Da transição da FC do impresso para o cinema e deste para a TV, novas 

práticas de produção, circulação, recepção e interação vem ganhando força com o 

streaming. A influência intertextual do cinema de FC com as séries também é uma 

característica marcante do gênero:  

 

A ficção científica como gênero (literário e audiovisual) é um esquema 
narrativo, uma estrutura aberta que configura sua linguagem através das 
narrativas. Cada nova narrativa absorve, assimila e reproduz as narrativas 
anteriores, acrescentando alguns elementos, suprimindo outros (GOMES, 
2015, p. 86). 

 

Em um jogo de paráfrases e polissemias torna-se evidente a ascensão, declínio, 

transformação e ausência de temas. A repetição de elementos fixos simbólicos citada 

por Gomes (2016) coaduna-se com a concepção de imaginário de Durand, passível de 

ser captado pelo mapeamento das imagens9 redundantes em uma narrativa.  

Em Caprica, os elementos simbólicos mais redundantes relacionam-se a dois 

temas díspares, mas intimamente ligados pela trama: a realidade virtual, holobands, 

avatares, robôs e o laboratório constelam-se10 ao redor do tema do pós-humano; 

enquanto a sede e as vestimentas dos religiosos monoteístas organizados em uma 

reunião chamada conclave, o símbolo do infinito do grupo radical, o cumprimento, o 

ritual de iniciação e o recrutamento de seguidores são constelados em direção à temática 

da religiosidade. Tais símbolos possuem uma relação de sentido natural e não gratuita 

com algo ausente. A interpretação destes significados permite identificar as linhas de 

forças que animam a expressão de uma linguagem (BARROS, 2010). 

                                                           
9 “Nos Estudos do Imaginário, imagem é o modo de a consciência (re)apresentar objetos que não se 
apresentam diretamente à sensibilidade. Vê-se que estão excluídas aí as imagens iconográficas, aquelas 
que se colocam na ponta da percepção visual, pois elas podem ser confirmadas pela apresentação do 
objeto que representam” (BARROS, 2010, p. 128). 
10 Constelações de imagens constantes e que aparecem estruturadas por certo isomorfismo de símbolos 
convergentes; os símbolos constelam porque são desenvolvidos a partir de um mesmo núcleo organizador 
(DURAND, 1997). 
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Diferentes das acepções do senso comum que enxergam no pós-humano uma 

transcendência das limitações humanas e da possibilidade de driblar a mortalidade pela 

fusão humano/máquina, as reflexões acadêmicas do conceito são assim resumidas por 

Santaella: “Para me referir à atual necessidade de repensamento do humano na 

pluralidade de suas dimensões – molecular, corporal, psíquica, social, antropológica, 

filosófica, etc. – utilizo o termo “pós-humano”” (2007, p. 11). A visada possibilita 

pensar a erosão do sujeito do humanismo, o humano, suas possibilidades e os novos 

modos de existência derivados de avanços que permitem melhoramentos das condições 

de vida.   

A existência trina de Zoe, a promessa de Graystone de uma tecnologia capaz de 

dribar a morte convivendo com os entes mortos em um mundo virtual, bem como a 

promessa de imortalidade dos discípulos da SDU que viverão a eternidade em uma 

pátria celeste mostra que Caprica mergulha nas vertigens do pós-humano.  

Apesar da perspectiva pós-humana do spin-off que reduz a vida a informação, a 

medida em que os Graystones avançam na relação com a versão digital da filha, Daniel 

afirma que sempre soube que a entidade possuía consciência. A perspectiva consciente 

da série está afinada com os paradigmas que veem a cognição como parte de um agente 

que se encontra incorporado e em contato com o mundo (GUDWIN, 2005), de modo 

que a interação mente-corpo produz a inteligência humana e potencialmente, sistemas 

inteligentes como modelos sintéticos que desenvolvem suas habilidades no contato com 

o ambiente.  

 No projeto Apotheosis de transformar código em alma – segundo a personagem 

irmã Clarice – a possibilidade referenciada como uma morte conquistada é vista como 

um dom de Deus. Visão que confirma Ferkiss (1972) ao apontar que diferente de outras 

correntes religiosas que valorizavam a natureza, as cristãs colocam que Deus está fora e 

acima desta e revela-se por meio de sua criação. Logo, a criação seria um dom de Deus 

concedido ao ser humano para ser utilizado por ele. 

Clarice fala que mito e mistério foram substituídos por razão e ciência em uma 

religião que não necessita de fé e que reflete as maravilhas do que foi criado pelo ser 

humano. No diálogo, ela questiona sobre por quê construir um culto com templos no 

solo se eles podem construí-lo no céu. A fala do religioso que quer saber se ela quer 

servir a Deus ou se ela quer ser Deus é emblemática das matrizes místicas e religiosas, 

em regra, incomuns à FC, “Uma coisa é certa, é que a FC é um mundo sem Deus” 
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(DUFOUR, 2012, p. 167). Apesar de recordar que a referência à religião seja frequenta 

no cinema estadunidense sci-fi, o autor coloca que Deus, na tendência dominante do 

gênero, “simplesmente já não é um problema” (p. 170).   

  A problemática do pós-humano nas formas de vida que a série apresenta revela-

se uma alternativa à desmaterialização, pois diversas passagens enaltecem a importância 

da materialidade corporal para realização completa das novas experiências. Exemplos 

podem ser encontrados em cenas como a que mostra um cartaz em que ao lado da 

imagem de um homem aparece a frase “Este não sou eu, mas apenas meu veículo 

corporal”; no pânico de Tamara ao despertar como um avatar e não sentir o coração 

bater; quando Zoe tenta convencer o assistente do pai de que o robô que lhe dá 

existência concreta poderá se desenvolver melhor se sair do laboratório para explorar o 

ambiente; quando Daniel e Amanda encontram Zoe no Mundo V e Amanda pergunta se 

Daniel poderá fazer um robô da filha e ele responde que precisa de tempo para tanto, 

mas que até lá poderão abraçá-la ali, ao que ela replica que sem um corpo isso não 

adianta.  

Para os Graystones, as projeções humanas sobre o artificial abafam as 

possibilidades dos novos modos de existência, como tentativas de agarrar os resquícios 

antropocêntricos. Apesar de todo o conhecimento tecnocientífico de Daniel e médico de 

Amanda, o anseio por uma humanidade corpórea os impede de enxergar as 

potencialidades de um novo tipo de subjetividade, “A maneira científica de pensar é 

uma maneira humana de pensar” (BRONOWSKI, 1986, p. 13). Assim, eles não estão 

interessados na tricotomia Zoe/avatar/robô, pois o objetivo mais básico do casal é ter a 

filha de volta.    

A sonhada desmaterialização do projeto Apotheosis está em tensão – não em 

oposição – com a necessidade de uma existência corporificada do projeto de Graystone. 

Na ideia da SDU, o corpo é algo que a apoteose permitirá descartar sem prejuízo à vida 

e guiado pelo propósito de uma vida em favor da religião, "[...] o impulso fáustico que 

guia a tecnociência contemporânea denota uma espécie de aversão à matéria orgânica" 

(SIBILIA, 2015, p. 108).  

Se no Apotheosis vigora uma ótica do corpo como sistema de informação, sendo 

assim passível de preservação, mesmo após a morte, a incapacidade de Amanda e 

Daniel em lidar com o luto envolve a tensão entre um imaginário de presença e um 

imaginário de ausência. Ao casal, o mundo virtual esbarra em um modo de presença 
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ausente, pois o imaginário de presença acionado a partir do que se concebe como vivo 

e/ou morto lhes mostra que a experiência sensorial possibilitada pela virtualidade não 

basta. Assim, empenham-se em criar uma materialidade para Zoe que não seja apenas 

um receptáculo de dados – tal como lhe foi o corpo cylon em um primeiro momento – 

mas um envoltório idêntico ao original. A importância do que se considera humano é 

ilustrada quando o trio reflete sobre o tipo de pele que poderiam providenciar para a 

nova entidade no mundo real. A questão ecoa do remake de BG, uma narrativa em que a 

pele configura-se como artifício de construção da humanidade, na leitura de Koistinen 

(2011).  

Tanto a visão tecnocientífica do projeto de Graystone quanto a ótica religiosa do 

Apotheosis encontram-se embebidas pela magia. A magia é fazer com que a natureza 

faça algo que ela não faria por si só, fazê-la ir contra suas próprias leis, subjugá-la, fazê-

la ir contra seu curso natural (BRONOWSKI, 1986). Para o autor, a magia é tudo o que 

dualiza a visão de mundo. De acordo com ele, a partir da própria ciência tem-se 

desenvolvido a magia da tecnologia. Esta tecnociência que aparece restrita aos iniciados 

oferece a chave para entrar para uma forma especial de tecnologia. “A magia é uma 

tecnologia, uma tecnologia sem ciência” (p. 21). Assim, a ciência não é um modelo da 

natureza, mas uma linguagem para descrevê-la, bem como seus conceitos, um modo de 

representação do mundo que atua de forma simbólica na instância imaginal.  

 Felinto (2005) enxerga diversas manifestações da FC como metáforas de uma 

tecnocultura informada pelo que ele chama de gnosticismo tecnológico – embasado em 

Ferkiss (1972) e Martins (1996): um imaginário que mais que aperfeiçoamento humano, 

visa à transcendência: superação do orgânico e da finitude em um contexto de 

divinização dos iniciados – ilustrado quando um dos personagens percebe em Clarice o 

que ele chama de Complexo de Messias.  

 Para Felinto (2005), a nova forma de religiosidade tecnocultural tem como 

características a espetacularidade e a paradoxalidade, conjugando polaridades tidas 

como inconciliáveis, como misticismo e ciência. Ele discorre não apenas de um 

imaginário sobre a tecnologia que emerge das produções, mas de um imaginário 

reforçado pela tecnologia. O conjunto destas matrizes epistemológicas, aparentemente 

conflitivas, mas pacificadas na narrativa são indicadores de uma cosmovisão. "O 

imaginário tecnológico também pode ser entendido como aquilo que nos permite 
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investigar os modos como as tecnologias são assimiladas e pensadas no interior da 

cultura" (FELINTO, 2005, p. 90).   

 

Considerações finais 

 

 Atividade desencadeada por ativadores externos aqui realizados no audiovisual, 

o imaginário da FC de Caprica aponta para o pós-humano, figurado na realidade virtual 

do holoband com seus avatares, além dos robôs do laboratório de Graystone. A 

natureza imaterial do avatar que atua com base em dados disponíveis sobre Zoe não é 

suficiente para os pais que se esforçam para recriar o corpo da filha, mesclando 

tecnociência e vestígios antropocêntricos.  

 De forma análoga, a complexidade do tema da desmaterialização é atenuada no 

projeto Apotheosis pela ligação a tropos de religiosidade, magia e misticismo, como os 

locais e vestes dos religiosos, o conclave, o símbolo da SDU, saudação, iniciação e 

recrutamento dos membros.  

 As evocações ao simples e já conhecido, além de minimizar o estranhamento 

dos novos temas e formas de vida que poderiam equivaler a um risco na indústria do 

entretenimento, têm a possibilidade de atrair um público não aficionado pela FC. 

 Para além do reducionismo da expressão “produtos midiáticos” que preconiza 

uma homogeneidade impossível ao gênero, procurou-se mostrar que além das matrizes 

imaginárias plurais e paradoxais capazes de tornar as produções sci-fi radicalmente 

diferentes umas das outras, buscou-se demonstrar as distinções do gênero na literatura, 

cinema e audiovisual – cenário em mudança constante com a internet, transmídia e 

streaming. Assim, a expressão produtos midiáticos informa pouco sobre os universos 

ficcionais do gênero, assim como a expressão Ficção Científica não diz de um estilo 

coeso.  

 A preferência pela classificação ficção científica audiovisual seriada não visa 

limitar, mas atentar para as especificidades das narrativas em série com sua dinâmica 

episódica desenvolvida de acordo com a temporalidade das temporadas, que permite 

maior elaboração dos temas com um aporte didático, ainda que minimamente. O 

acúmulo de informações progressivo se dá pela repetição de elementos fixos e variáveis 

que constroem as tramas. A intertextualidade do gênero combina paráfrase – com a 

alusão a outras produções – e polissemia – com a abertura semântica.  
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 Assim, diferente de Fiker (1985) que há 32 anos via na Ficção Científica uma 

dependência a um repertório fixo de temas e adequação ao já dito, o que se vê é uma 

ampliação das potencialidades do gênero.  
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