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Resumo: James Cameron e Steven Spielberg são os dois diretores com a maior 

soma de bilheteria da história de Hollywood, o que os coloca em posição 

privilegiada para a execução de blockbusters com narrativas muito mais 

passíveis de autonomia que o padrão da indústria. Dentre as várias abordagens 

possíveis nas obras dos autores, existe uma que remonta uma controvérsia 

sobre a relação entre natureza-cultura e tecnologia. A controvérsia é 

caracterizada pelos processos de hibridização entre humano e tecnológico que 

desmantelam algumas configurações tradicionais de natureza e cultura e criam 

novas conexões. Por um lado uma visão moderna dessa hibridização que 

organiza natureza e cultura como humano x tecnológico, natural x artificial. De 

outro uma visão contra-moderna que enxerga potências na hibridização e rompe 



a binariedade entre humano e tecnológico, os pensando como parte de um 

mesmo processo. A visão moderna caracteriza o ponto de vista de Spielberg e 

pode encontrar fundamento téorico em autores como Virilio (2009) e Le Breton 

(2010). A visão contra-moderna, ou simétrica, se aproxima da de James 

Cameron e pode se apoiar em autores como Donna Haraway (2010) e Latour 

(2009). As duas perspectivas acima descritas são centrais nos debates da 

antropologia e na obra dos dois diretores. O objetivo desse artigo é recuperar a 

interdisciplinariedade do debate e propor uma reflexão sobre estratégias 

políticas para se pensar a tecnologia, assumindo que o cinema pode ilustar a 

antropologia e vice-versa, e que a relação cinema-antropologia se apresenta 

como possibilidade de crítica política. 

 
 
 Esse é artigo tem por objetivo apresentar uma discussão embasada numa 

relação possível entre cinema e antropologia. Tendo ambas as disciplinas como 

formação no ensino superior tive a oportunidade de considerar diferentes 

possibilidades para essa relação. Nesse artigo em específico me valho de um 

princípio teórico em construção que aposta numa espécie de via de mão de 

dupla: tomo o cinema de Steven Spielberg e James Cameron por conceitos 

antropológicos e tento esboçar um esforço de tomar a antropologia a partir de 

alguns conceitos cinematográficos. Minha pesquisa de mestrado recém-iniciada 

tem como objetos o singularismo tecnológico e a ficção científica hollywoodiana, 

numa iniciativa que elabora uma reflexão ao paralelizar ficção e não-ficção. A 

reflexão que faço aqui é parte dos meus esforços de pesquisa e compreende 

uma parte relevante do processo recém-iniciado. Para esse artigo escolhi uma 

questão que está em alguma medida em minha pesquisa, mas que foi escolhida 

principalmente por ser tema comum ao cinema e à antropologia. Refiro-me à 

controvérsia dos processos de hibridização entre máquina e humano.  

Debate clássico para as ciências e para a ficção científica, robôs, 

ciborgues e outras figuras de um tempo de híbridos parecem cada vez mais 

concretos. Uma das formas de representar a controvérsia é através da relação 

entre natureza e cultura. Promovo um embate de duas posições distintas – não 

necessariamente opostas. De um lado a perspectiva que chamo, apoiado por 

Latour (2009), de moderna, que organiza a questão pensando em natural como 



oposto de artificial, tal como humano se opõe a máquina. Essa perspectiva 

estaria representada em autores como Virilio (2012) e Le Breton (2009). De 

outro, a perspectiva que tenho chamado de contra-moderna, e preconiza os 

ganhos dos híbridos em detrimento de seus riscos, e organiza natural e artificial 

como parte de um mesmo processo, frequentemente difíceis de separar um do 

outro, e assim também humano e tecnológico. Essa perspectiva estaria 

representada em Garcia dos Santos (1998), Latour (2009) e Donna Haraway 

(2009) e (1995). Considerando essas perspectivas enquanto olhares 

antropológicos sobre a questão, volto-as ao cinema e encontro alguns 

representantes que compartilham dessa mesma perspectiva em suas obras. A 

perspectiva moderna parece representada pelo cinema de Steven Spielberg e 

George Lucas, e a contra-moderna no cinema de James Cameron e Christopher 

Nolan. Para adequar aos propósitos desse trabalho escolhi trabalhar apenas 

com os dois que me parecem representar melhor os devires-conceitos moderno 

e contra-moderno. 

Da mesma forma que conceitos da antropologia podem ser bons 

instrumentos para se pensar cinema, os conceitos cinematográficos podem ser 

bons para pensar antropologia. Usando as noções de naturalismo e 

neonaturalismo podemos nos voltar à antropologia e produzir algumas 

perguntas. Com mais perguntas do que respostas, esse artigo é uma tentativa 

de colocar em prática uma antropologia do cinema que não tenha uma 

organização na qual disciplina e objeto estejam postos hierarquicamente. 

 
Naturalismo e realidade 

Tão real que você vai pensar que faz parte do filme. É o que diz o cartaz 

que anuncia a chegada da sala de cinema IMAX a Campinas. Essa frase tem 

uma capacidade incrível de condensar a lógica estética e narrativa de Hollywood, 

um tipo de realismo conhecido como naturalismo. Mas de que real ela está 

falando? E de que natureza para ser naturalista? A linguagem que temos hoje 

como industrialmente dominante no cinema mundial é aquela que remonta a 

história da estética hollywoodiana. O realismo naturalista, ou Naturalismo, é 

definido, de acordo com Ismail Xavier (2010), em três parâmetros principais: (i) 

Decupagem clássica que construa o mecanismo de identificação e o princípio da 

montagem invisível; (ii) Atuação naturalista dos atores; (iii) A criação de filmes 



de gênero, apoiados em modelos de histórias tradicionais e notadamente 

populares.  

Em outros termos, o cinema hollywoodiano foi construído em cima do 

princípio da verossimilhança, segundo o qual não importa quão fantasiosa seja 

a história, ela precisa parecer verídica. É desse modo que a construção da mise 

en scène é pensada, com o uso de estúdios predominante em detrimento de 

locações reais.  Universos diegéticos1 convincentes incorporam o espectador-

observador como parte do universo fictício, o que é precisamente o mecanismo 

de identificação. Fazendo uso da montagem clássica, “invisível”, o espectador 

seria levado a uma experiência na qual progressivamente ignora as intervenções 

das construções de cenário, de fotografia e montagem, em prol de uma 

identificação com o universo onde a história está sendo contada.  

Quando Steven Spielberg dirige Jurassic Park (1993), concentra seus 

esforços em criar dinossauros que possam ser críveis enquanto figuras reais no 

universo diegético. Ainda que os dinossauros venham a apresentar erros 

conceituais sobre a forma de seus corpos ou comportamento, o que guia o grau 

de verossimilhança é o mecanismo de identificação com o público leigo. Ainda 

que um paleontólogo pudesse apontar os erros da produção, o filme foi 

produzido para um devir-público leigo. Da mesma forma, é absolutamente 

desimportante que não seja factível uma criança ficar presa do lado “de dentro” 

da TV como em Poltergeist (1984). Esta é uma alegoria que pode ser levada a 

sério pelo público se a execução for verossímil. Da mesma forma, se alienígenas 

estão equipados de monstros robóticos não estará em questão se há de fato 

ET’s ou, se houvesse, se eles seriam capazes de construir robôs. O sucesso da 

narrativa está vinculado à capacidade do público de acreditar no que está sendo 

narrado. Em outras palavras, o universo diegético tem uma independência muito 

grande do universo em que vive o público, e, nesse cinema, é provável que 

efeitos visuais pouco “naturalistas” sejam mais destrutivos à verossimilhança da 

narrativa do que premissas cientificamente questionáveis.  

                                                        
1 A noção de diegese remonta o universo do filme narrado. A cargo de exemplo podemos pensar o som. Se um 
personagem bate a porta com uma música de tensão ao fundo, o som da porta batendo é um elemento diegético, ao 
passo que a trilha sonora é não-diegética. Um universo diegético  de um filme, portanto, é a realidade na qual se 
passa a história, desprezadas as intervenções de linguagem como cortes, trilha-sonora ou  narrações. É portanto um 
universo particular com suas próprias possibilidades físicas, arquitetônicas e espaciais, história e organização social. 



Fica claro, portanto, que a fonte de realidade do naturalismo é aquela do 

imediatamente real, do visível e sensível aos sentidos. Pode-se dizer com 

alguma segurança que permanece dominante esse modelo até mesmo na 

Hollywood contemporânea. É claro que deve-se guardar ressalvas. As pessoas 

conheceram e aprenderam cinema no decorrer do tempo, de modo que outros 

modos de pensar o cinema, outras técnicas e teorias influenciaram a Hollywood 

contemporânea – mesmo as mais improváveis, dentre as quais posso destacar 

aspectos da teoria da montagem do construtivismo soviético, certamente 

absorvidos por Hollywood. Essas regras são um parâmetro, quase um devir, 

mais industrial que artístico, de modo que certamente não são seguidas à risca. 

Não se pode duvidar da capacidade artística ou da presença autoral de muitos 

diretores de Hollywood, de Orson Welles a Hitchcock, de Scorsese a Tim Burton. 

Nem sempre são os efeitos visuais os aspectos mais importantes – 

frequentemente filmes de “baixo orçamento” fazem mais sucesso que grandes 

produções. Mas, via de regra, o sucesso de uma narrativa hollywoodiana 

depende enormemente da capacidade da produção convencer o público de que 

o filme apresenta um universo crível, ainda que absurdo. Por outro lado, há 

mudanças estéticas que acontecem que podem passar despercebidas em meio 

ao mecanismo de identificação, mas são profundamente relevantes. E uma 

dessas mudanças sutis me parece estar sendo construída.   

 James Cameron ao fazer “Titanic” (1997) teve esforços emblemáticos: o 

primeiro deles foi convencer o estúdio e ajudar a construir a câmera que 

suportava a pressão do fundo do oceano, e, por fim, fazer as imagens em 

película do sítio arqueológico do RMS Titanic – imagens que estão. A versão do 

naufrágio retratada no filme foi elaborada por uma equipe de cientistas que junto 

ao diretor, diante das visitas ao sítio arqueológico, com tecnologias antes 

inexistentes, em pesquisa que deu origem ao documentário Titanic: The Final 

Word with James Cameron (2012).  

Outro esforço foi aquele de construir o navio cenográfico em escala com o 

original, tendo 2/3 de seu tamanho, fiel às descobertas da exploração no sítio e 

contratar a mesma empresa que fez os móveis do RMS Titanic para fazer móveis 

idênticos aos da primeira classe que afundou no atlântico. O mesmo diretor foi, 

na odisseia de mais de uma década para fazer seu “Avatar”, ativamente 

responsável pelo desenvolvimento da câmera 3D e fez a equipe de produção de 



seu filme contar com uma série de cientistas, o que incluiu botânicos na criação 

da flora de Pandora e linguistas na criação da língua dos Na’vi.  

Essa pequena coleção de fatos podem nos dizer algo muito importante 

sobre a estética naturalista incorporada nesses filmes. Se eles permanecem fiéis 

aos três parâmetros do naturalismo definidos por Ismail Xavier, eles modificaram 

um traço essencial: a fonte de ‘verdade’ se não mudou, ao menos ganhou 

companhia. Há um deslocamento da naturalidade para a natureza, da 

verossimilhança do imediatamente sensível para a verossimilhança do 

cientificamente informado. A relação entre ciência e cinema aqui não é apenas 

na influência técnica ou da temática dos filmes. Se acrescentarmos o fato de que 

James Cameron trabalha ativamente com a Nasa num grupo de pesquisa cuja 

intenção é criar câmeras mais adequadas para missões em Marte, talvez essa 

figura se torne um pouco mais clara2. O que alguns diretores como Cameron e 

Christopher Nolan estão fazendo é incorporar uma nova noção de “natural” ao 

Naturalismo. O que “parece” ganha o choque necessário com o que “é”. Em 

outros termos, o que antes deveria ser convincente enquanto real ao senso 

comum, passa a ter uma preocupação de ser cientificamente convincente ou ter 

uma premissa cientificamente relevante. Se um certo senso-comum das massas 

continua guiando a lógica e público do cinema americano, agora parece mais 

claro que um tipo de objetividade cientificista ganha importância e o público deixa 

de ser tratado como cientificamente leigo de certa forma. A estética busca 

fundamento num deslocamento de um realismo tradicional ao cinema 

hollywoodiano para um realismo que está bastante associado àquele das 

ciências naturais. E é por essa razão que me arrisco a chamar esse esforço 

renovado, e que tem impactos estéticos importantes, de neonaturalismo.  

Há várias consequências estéticas nessa passagem. O primeiro e mais 

óbvio impacto é que faz o filme criar uma conexão necessária com o mundo 

externo, não diegético, o que desestabiliza o mecanismo de identificação purista. 

Parece impossível pensar em tempos de transmídia que possamos reduzir a 

experiência cinematográfica de um filme com pretensões cientificistas, como 

Interstellar de Nolan, por exemplo, ao filme em si. O próprio debate que o filme 

                                                        
2 http://www.space.com/783-director-james-cameron-works-nasa-future-mars-mission.html 



gera, que discute o quanto de verdade científica existe ali, nos ajuda a perceber 

que ficam fragilizadas as fronteiras entre a ficção e a divulgação científicas. Outro 

efeito estético notável é que as condições de gravação não são determinadas 

apenas por recursos técnicos e financeiros, ou pelas impressões do produtor que 

representa o estúdio, mas também pela capacidade de transformar em filmes 

indagações ou conceitos científicos, ou ainda de transformar aspirações 

cientificistas em recursos técnicos – algumas vezes até mesmo pela presença 

de cientistas na produção, caso de Avatar (2012) e Interstellar (2014). Na prática, 

essa reformulação tem efeitos na linguagem porque afeta tanto o conteúdo como 

a forma dos filmes. Pois se o roteiro e planos de  Interstelar por vezes tem que 

ser muito expositivos para explicar conceitos físicos, ou se um melodrama como 

Titanic começa com cara de documentário trazendo imagens oceânicas de um 

sítio arqueológico, significa que passa a haver uma adequação que passa por 

todos os setores de produção do filme.  

Não é intenção desse trabalho defender que há uma profunda 

transformação do cinema hollywoodiano, ou mesmo indicar rumos 

profundamente inéditos. Muito antes pelo contrário, o que chamei de 

neonaturalismo parece coabitar com o naturalismo clássico. A introdução que fiz 

pensando na relação entre cinema e ciência que separaria o naturalismo do 

neonaturalismo é na verdade um passo argumentativo para que chegássemos 

na nossa questão central: a tecnologia. A tecnologia ajuda a diferenciar as 

propostas de cinema de Cameron e Spielberg pelo impacto da ciência. Ambos 

os diretores são provavelmente dois dos nomes mais fortes da indústria. 

Produzem, roteirizam e dirigem e tem em seu nome marcas fortes que 

impulsionam produtos. É comum a ambos também uma visão sobre inovação 

que caminha na direção do realismo naturalista, isto é, a inovação em produção 

que visa potencializar a verossimilhança, princípio bem condensado pela 

campanha das salas IMAX de Campinas que citei anteriormente. No que diz 

respeito à inovação que impulsiona novas tendências na indústria, Cameron e 

Spielberg têm visões semelhantes. É notável, contudo, que para James 

Cameron a ciência não se reduza à inovação - Cameron está envolvido em 

projetos de pesquisa científica, de modo seu trabalho com ciência não se reduz 

a transformações da indústria cinematográfica. 



 Colocada a produção de lado por um instante, tento dar ênfase aqui 

àquelas decisões narrativas que marcam a carreira dos autores num ponto 

específico. Se por um lado ambos podem ser considerados homens da indústria, 

que lucram com ela e tomam decisões políticas muito influentes entre os grandes 

estúdios, por outro a tecnologia enquanto temática da narrativa dos cineastas os 

difere. Refiro-me aqui a controvérsia colocada pela possibilidade de hibridização 

entre tecnológico e humano, como uma espécie de fase contemporânea do 

clássico debate humano3 x máquina. Spielberg apresenta uma visão 

tecnofóbica, marcada pela frequente demarcação dos problemas do hibridismo. 

Cameron, diferentemente do que poderia se pensar, não é um contraponto 

tecnofílico, mas representa uma visão que enxerga potenciais benefícios de um 

mundo que já é hibridizado. Spielberg olha para o futuro e vislumbra o perigo do 

hibridismo, Cameron considera o hibridismo como já presente, e olha ao futuro 

como quem se pergunta: e agora, o que fazer? Pergunto-me de pronto: se 

identificamos Spielberg como moderno e Cameron como contra-moderno, 

poderiam naturalismo e neonaturalismo serem uma organização específica de 

um mesmo embate entre moderno e contra-moderno? 

 

Tecnologia, natureza e cultura: uma face antropológica da modernidade em 
disputa 
 

 A modernidade está em disputa. Por vezes enquanto projeto nunca 

concretizado como em Latour (2009), por vezes como sinônimo de inovação, ou 

ainda de inspiração levistraussiana enquanto modelo de cosmologia ocidental, 

como em Viveiros de Castro (ANO). Em ironia latente, enquanto a televisão mais 

moderna parece ser aquela mais contemporânea, a tecnociência moderna soa 

como a herança de um modelo em ruínas. Assumo o potencial polissemântico 

que o termo carrega como importante, mas esclareço que a perspectiva que uso 

para me referir a moderno diz respeito ao modelo em ruínas que parece 

                                                        
3 Peço ao leitor que observe que embora o embate seja tradicionalmente posto como homem x máquina, 
uso humano para ser capaz de incluir uma potencial discussão de gênero na questão. Ainda que o termo 
humano também sofra de um universalismo centrado em uma figura masculina, a passagem de homem 
para humano parece um crítica de linguagem aproveitável.  



descrever Latour (2009). Do ponto de vista tecnocientífico a modernidade estaria 

definida na vocação cartesiana e iluminista, na ciência emancipadora e neutra, 

na separação do corpo e do espírito, no triunfo da razão. Do ponto de vista 

antropológico a modernidade ganha em complexidade porque problematiza 

quase todas essas características, mas no limite pode ser pensada como a 

organização das coisas e ideias a partir do binário natureza x cultura. As 

organizações de natureza e cultura remontam, binárias ou não, híbridas ou não, 

a história da antropologia e parte relevante da generalização a qual 

frequentemente a antropologia recorre e chama de Ocidente.  

O Ocidente é, frequentemente, categoria que se aplica ao que Strathern 

(2014) chamou de ficções persuasivas. Volto-me a ela ciente dos problemas 

advindos dessa generalização para pensar que se algum dia o moderno como 

característico do ocidental foi dominante, hoje a disputa é clara – ao menos na 

antropologia. É evidente que a emergência das perspectivas pós-estruturalistas 

apresentaram um marco de disputa com o estruturalismo – este que talvez seja 

o mais apropriado para figurar o ponto de vista antropológico da modernidade. 

Revisar a organização de natureza e cultura como opostos complementares 

deixou há muito de ser característica exclusiva do pós-estruturalismo, ou mesmo 

do espantalho generalizador que o inclui na alcunha de pós-moderno. De certo 

modo o pós-moderno é um termo de marca com clareza a disputa com o 

moderno, mas remonta uma série de características específicas que marcaram 

um tempo e um contexto. O contra-moderno é crítico do moderno e também do 

pós-moderno, e, portanto, mais geral que as noções de estruturalismo e pós-

estruturalismo. 

 

Modernidade antropológica em disputa: moderno e pós-moderno 

 

As controvérsias das novas tecnologias são muitas e desde já recupero o 
recorte que esse ensaio busca. A organização de natureza e cultura, mas, em 
especial, o que chamamos de moderno e contra-moderno, tem na relação entre 
humano e tecnologia uma configuração bastante específica. A questão é 
sensível porque a organização ontológica4 do debate define seus termos, de 

                                                        
4 Vale notar que questão é mesmo ontológica porque não se tratam de discursos sobre o fazer científico 
somente, mas sobre como se organiza a realidade em si, perspectiva observável num construcionismo 



modo que, em correspondentes teóricos, temos uma lógica de ordem 
moderna/binarista de um lado, e uma de lógica fenomenológica/hibridizante de 
outro, mais especificamente a que Latour (2009) chama de simétrica.  
 A ideia de que a tecnologia se opõe ao humano tal como cultura se opõe 
à natureza não é de todo incomum, seja na teoria social ou na cultura pop. De 
um humanismo hipponga a Star Wars, a aproximação entre humanidade e 
natureza surge como solução crítica aos perigos da técnica. Quando tratamos 
de novas tecnologias a questão parece ter se aprofundado. Algumas teorias 
contemporâneas assumem essa ideia, entre as quais podemos citar, por 
exemplo, o livro “Adeus ao corpo” de David Le Breton (2009). O autor propõe 
uma crítica não só a qualquer romantização das novas tecnologias, mas, com 
muita ironia, coloca na mesma roda de crítica os transhumanismos. 

 
(...) o corpo é o grão de areia irônico que priva a Inteligência 
Artificial de um pensamento real. (...) Quais que sejam as 
qualidades ou os desempenhos da máquina, ela não 
testemunha a mesma relação com o mundo que o homem. 
(...) O computador manipula signos, mas não chega à sua 
significação; não pensa porque não sabe que pensa. Não 
tem história, nem outro; não nasceu do pecado da carne ou 
da mácula do corpo, e sim da inteligência humana. Não 
morre – para, desgasta-se ou quebra. Não é enterrado ou 
cremado – acaba no ferro velho (Le Breton, 2009, p. 191-
192). 

 
Quando Le Breton narra o progressivo abandono do corpo e de sua 

materialidade orgânica, ecoa um saudosismo a um modelo que, supostamente, 
esteve em vigor, uma “saudade da natureza” que acabo por caracterizar como 
moderna. Essa perspectiva me parece bastante afim com a do também francês 
Virilio. O filósofo oferece alguns parâmetros que justificam que o coloquemos no 
lugar do discurso moderno e binarista. Para o autor a relação entre humano e 
tecnologia é claustrofóbica, paulatinamente sufocante. Sua narrativa se oferece 
enquanto resitência explícita à tendência hibridizadora que acompanham as 
discussões sobre tecnologia. Isso nos faz perceber que há uma questão 
ontológica e epistemológica colocada: a hibridização é, longe de ser vista 
meramente como aspectos das relações, pensada como a responsável pelo 

                                                        
social do tipo ator-rede como o de Latour (2012), mas que também pode ser vista em Haraway (2003) e 
Ingold (2000). Isto é, embora a questão seja também epistemológica ela é, antes, um debate sobre 
ontologias.  



rompimento indevido entre o natural e o artificial. A ordem “natural” das coisas 
estaria na organização que separa natureza e cultura, como descreveu Levi-
Strauss ao identificar o fundamento dessa distinção binária: “Estabeleçamos, 
pois, que tudo quanto é universal no homem depende da ordem da natureza e 
se caracteriza pela espontaneidade, e que tudo quanto está ligado a uma norma 
pertence à cultura apresenta os atributos do relativo e do particular” (Levi-
Strauss, 2009, p.22) - embora Levi-Strauss reconheça que a propriedade de ser 
regular e constante não seja particular a uma dessas duas categorias. No recorte 
específico que pensa a relação entre humano e tecnológico, para autores como 
Virilio a humanidade se vincula à natureza porque há “espontaneidade” que se 
opõe a artificialidade da tecnologia. Alguns comentários de Virilio (1998) sobre 
sexualidade ajudam a sintetizar esta organização específica de natureza e 
cultura com que trabalha o autor.   

Existe um prejuízo real. (...) É a chega de um mundo virtual 
a partir do qual o mundo real será desqualificado, 
desacreditado. (...) Alguém como eu, por exemplo, que não 
tem nenhuma experiência de ciberssexualidade, não pode 
colocar em concorrência o amor feita virtualmente e aquele 
feito com uma mulher de fato. Isto não é possível. (...) Pois 
a ciberssexualidade me parece alguma coisa que vai contra 
a sobrevivência da espécie humana. Por isso, quando se diz 
que tudo isso não passa de bugiganga para se divertir, eu 
digo, não, trata-se de um problema ontologicamente grave 
(Virilio, 1998, p. 132-133). 

 
 O trecho citado é uma crítica explícita aos experimentos de 
ciberssexualidade de Timothy Leary e é informativo de muitas formas. Em 
primeiro lugar, podemos notar algumas construções lógicas tipicamente 
modernas, que opõem real x imaginário e associa real a natural em oposição ao 
artifical, virtual. Quando Virilio busca essa imagem de natureza e associa ao 
humano ele faz um recorte muito específico, que o aproxima do humanismo 
iluminista, no qual o humano não são todos os seres humanos e suas diferenças, 
mas o tipo comum. Ironicamente, este argumento remonta a crítica que Mary 
Wallstonecraft faz a Russeau no século XIX e se aplica a Virilio falando na 
década de noventa. Timothy Leary defende em Cyberpunk, Cyberfreedom. 
Change Reality Screens (2008) uma tecnofilia de tal forma entusiasmada que 
fica difícil tratar seu livro de outra forma que não como planfleto de liberais 
empolgados com a crítica pós-moderna tal como adolescentes na fila de uma 
montanha russa. Para Leary a experiência sexual digital é libertadora, para Virilio 



aprisionadora. Em ambos os casos refletem aspirações masculinas sobre o 
corpo e a sexualidade. De toda forma, a comparação entre Leary e Virilio ajuda 
a esclarescer que o embate que proponho não é aquele entre moderno (Virilio) 
e pós-moderno (Leary), mas entre moderno e contra-moderno.  
 Há um conceito repetido algumas vezes por Virilio que esclarece 
consideravelmente sua perspectiva sobre como humano se funde com a 
natureza para se opor à tencnologia. O autor usa o termo “poluição” para se 
referir àqueles recortes nos quais as fontreiras entre o humano e o tecnológico 
tangenciam. O contato com a tecnologia polui a natureza (que inclui o humano).  

 
Alguma coisa se perde com a tecnologia do tempo mundial 
e do imediato, e alguma coisa se polue: trata-se da 
distância. (...) Dessa forma, aquilo que é poluído pelas 
tecnologias novas não é somente a substância – a água, o 
ar, a fauna, a flora que se destroem, por exemplo, através 
dos detritos industriais – mas também a distância.  (Virilio, 
1996, p. 134) 
 

 Há mais uma passagem sobre esse ponto particularmente ilustrativa: 

 (...) Da mesma forma que o homem natural foi considerado 
inútil, suas performances serão consideradas 
ultrapassadas. (...) Pois o olho nu é sagrado! Assim como o 
homem nu é sagrado! Se amanhã eu nascesse e, sendo 
bebê, me colocassem um capacete eletrônico, eu diria para 
jogá-lo fora (Virilio, 1996, p. 146).  
 

Da comparação da internet com a bomba atômica ao tratamento de tapas 

e beijos em uma mulher (p. 145) como parte de um mesmo processo que 

descreve a suposta naturalidade da sexualidade, ficam claros não apenas a 

organização conceitual que opõe natural e artificial, mas, principalmente, alguns 

riscos políticos que emergem com essa perspectiva.  

No recorte específico que faço nesse artigo, pode-se com alguma 

segurança pensar que se o moderno é contemplado pela tecnofobia, o pós-

moderno é caracterizado na tecnofilia. O pós-moderno, nesse sentido, 

corresponderia à crença de que o híbrido entre humano e máquina é 

emancipador e desejável, porque, no limite, humano e máquina são apenas 

conceitos transponíveis. É nesse sentido que diferencio o pós-moderno do que 



chamo de contra-moderno5. O pós-moderno é uma das visões que Haraway 

(1995) chamou de totalizante. A desmaterialização, o fim da objetividade, a 

redução da realidade ao discurso sobre ela e a morte do sujeito são suas 

características. O pós-moderno é, como explicou Latour (2007), a perspectiva 

que submeteu a noção de natureza moderna a mesma noção de multiplicidade 

a que a perspectiva moderna havia submetido a cultura. O contra-moderno, por 

outro lado, tem de comum ao pós-moderno a crítica ao moderno, mas vai além. 

Nem o multiculturalismo moderno, nem o multinaturalismo pós-moderno o 

servem, pois a dinâmica contra-moderna é a que vê natureza-culturas como 

inter-relacionadas, diferentes esferas de um mesmo processo. 

 

Modernidade em disputa, ainda: o contra-moderno 
 

Assim, se é possível pensar a antropologia moderna a partir 
da relação entre sujeito e objeto, e a pós-moderna a partir 
da relação entre sujeito e sujeito, uma antropologia que 
propomos denominar pós-social poderia talvez ser pensada 
segundo uma relação em que todos são sujeitos e objetos 
simultaneamente (como nos ensinam, aliás, tanto o 
perspectivismo nietzscheano quanto aquele de vários povos 
indígenas) (Viveiros de Castro; Goldman, 2006, p. 182). 

 

 Laymert Garcia dos Santos (1998) recorre a Simondon para questionar a 
separação por oposição de técnica e natureza. Técnica, natureza e humanidade 
se misturam e a separação pode trazer prejuízos. “O apelo de Simondon para 
que se salve o objeto técnico pode soar estranho aos ambientalistas, cujas 
prioridades são a natureza e o homem. Mas talvez a salvação da natureza e da 
humanidade dependam de nossa capacidade de também salvar a técnica e a 
tecnologia” (Garcia dos Santos, 1998, p.40). 
 Separar a tecnologia do humano e combatê-la é uma visão de mundo que 
despreza parte de nossa cultura e enorme parte das sociabilidades que já estão 
no âmbito do híbrido. E quando me refiro às sociabilidades, penso não só 
naquelas entre pessoas e outras pessoas, mas necessariamente aquelas 

                                                        
5 Contra-moderno é o termo que utilizo para contemplar uma crítica ao moderno que não é o pós-moderno, muito antes pelo 
contrário, crítica do pós-moderno também.  Talvez durante a pesquisa esse termo mude, mas nesse artigo que construo no inicio 
da minha pesquisa de dissertação, ele tem a função de marcar a diferenciação dos embates moderno/pós-moderno e 
moderno/contra-moderno. É o que venho chamando de “terceiro lugar”.  



operadas entre objetos e as pessoas e também entre objetos e objetos. É nesse 
sentido que a simetria se torna relevante. A noção de simetria a partir de Bruno 
Latour (2009) diz respeito a um rompimento com a lógica epistemológica que 
separa objeto e sujeito. Com efeito, torna-se perfeitamente factível que Latour 
esteja estudando os cientistas, tornando a prática etnográfica de sua pesquisa 
um exercício no qual o sujeito por excelência, o cientista, é objeto (Viveiros de 
Castro; Goldman, 2006).  

O objeto técnico, pensado e contruído pelo homem, não se 
limita apenas a criar uma mediação entre o homem e a 
natureza; ele é um misto estável do humano e do natural, 
contém o humano e o natural; ele confere a seu conteúdo 
humano uma estrutura semelhante à dos objetos naturais, e 
permite a inserção no mundo das causas e dos efeitos 
naturais dessa realidade humana (...) A atividade técnica 
(...)vincula o homem à natureza (Simondon apud Garcia dos 
Santos, 1998, p. 43). 

 
 Um paradigma tecnológico como o de Simondon nos ajuda a perceber 
que os problemas gerados pela tecnologia não são vinculados a sua suposta 
falta de naturalidade, ou por serem a negação do que seria um verdadeiro 
humano. Os problemas são os resultados das disputas em torno da tecnologia. 
A força do capital utilizando as tecnologias para sua ampliação e imposição não 
mostram um problema tecnológico, mas um problema do capitalismo 
tecnologicamente mediado (Garcia dos Santos, 1998).  É nesse sentido que se 
torna tão relevante pensar que salvar a técnica é tão importante quanto salvar a 
natureza. A tecnologia está em disputa, e a perspeciva binária que torna a 
tecnologia “poluidora” entrega de bandeija a tecnologia para o capital. O 
capitalismo informacional e as novas tecnologias, embora amplamente 
vinculados na contemporaneidade, não são a mesma coisa.  

 
É possível afirmar que tais teorias operam o apagamento 
das fronteiras tradicionais e a dissolução de polarizações, 
mas não no sentido nefasto desenvolvido pela 
biotecnologia; muito ao contrário, essas concepções 
implicam e estimulam o respeito para com a natureza. 
Entretanto, se concentramos a atenção no trabalho de 
Simondon, foi porque ele é particularmente poderoso para 
pensarmos uma relação positiva entre natureza e a 
tecnologia e articular, em termos coerentes, a necessidade 
de salvar a bio-sociodiversidade com a necessidade de 
salvar, também, a tecnologia. E, finalmente, porque ele nos 
dá condições de descobrir que a própria salvação poderia 



ser uma invenção do homem e da natureza (Garcia dos 
Santos, 1998, p. 44). 
 

 Como resume bem a máxima de Haraway (2009) em seu manifesto 

ciborgue, perguntar o que seria o ciborgue é uma questão radical; Responder a 

essa pergunta uma questão de sobrevivência. De um ponto de vista contra-

moderno já passou o tempo em que poderíamos tratar a hibridização de humano 

e maquínico como uma escolha a se tomar no futuro. A contemporaneidade é o 

tempo de procurar soluções que permitam que as fobias modernas do híbrido 

não se concretizem.  

 Fica explícito que enquanto autor do artigo tendo a me alinhar com a 

perspectiva contra-moderna. Por outro lado, não se tratará da defesa de um 

modelo em detrimento do outro, mas, justamente, de tirar proveito do embate 

entre as duas perspectivas, o que será realizado através da análise breve da 

obra de Cameron e Spielberg. Antes de passar a essa análise contudo, volto a 

especular: serão Cameron e Spielberg legítimos representantes do embate que 

pretendo realizar? As noções de natureza que caracterizam as diferenças 

estéticas entre os autores são contraditórias com aquelas esperadas de 

moderno e contra-moderno? 

 

Spielberg: Natureza maiúscula e tecnofobia 
 

Steven Spielberg tem a cara da indústria. Desde a década de 70 foi 

responsável por uma série de blockbusters que marcaram seu nome de modo 

definitivo. A própria definição de blockbuster costuma estar associada a seu filme 

Jaws (1978) como marco fundador (Mascarello, 2006). Há muitas abordagens 

pelas quais poderíamos tratar Spielberg como autor, mas observando nosso 

recorte, lançamos o olhar à relação entre humanidade e tecnologia, e sugiro que 

ela tem um referencial moderno. Há uma aparente contradição. Quando a 

inovação tem a função de alimentar a estética naturalista, o diretor é grande 

entusiasta, e diz ser a favor do uso da “tecnologia” quando ela ajudar a contar a 

história6. Desse ponto de vista tecnologia é inovação, mas não qualquer 

                                                        
6 Em muitas entrevistas esse é um tema comum, dentre as quais posso citar a concedida juntamente com 
George Lucas, disponível no link: http://www.empireonline.com/interviews/interview.asp?IID=1714 



inovação. Aqui tecnologia é inovação na produção de efeitos visuais. Essa 

virtude realista que parece acreditar que a tecnologia permite que os filmes 

sejam progressivamente mais “reais” remonta a linguagem clássica 

hollywoodiana e demonstra a força do mecanismo de identificação. A inovação 

renova o potencial comercial da indústria e reforça os princípios de sua estética 

de uma só vez. O advento do som, da cor, do cinema 3D e as projeções HFR7 

são exemplos factíveis. Contudo, na narrativa de seus filmes, quando se trata de 

discutir o impacto da tecnologia nas mudanças sociais, há uma organização que 

tende à tecnofobia. Retomando a lógica muito cara a antropologia de pensar a 

organização de natureza e cultura, a tecnologia se opõe à natureza. Tecnologia 

x humanidade enquanto opostos remontam respectivamente artificial x natural. 

Aproximando o humano do natural temos não apenas um rechaço das novas 

tecnologias, mas também o desprezo pela hibridização entre humano e 

tecnológico que as novas tecnologias colocam em questão. Em conclusão, há 

uma tensão em Spielberg, para quem a tecnologia enquanto inovação que 

reforça os princípios da indústria é bem vinda, mas a hibridização entre humano 

e tecnológico, narrativamente, é vista com maus olhos. Essa hipótese é 

embasada na análise recorrente de filmes do autor.  

Em termos de representação podemos buscar muitos exemplos na longa 

filmografia do autor que corroboram essa ideia. Se em alguns casos a tecnofobia 

faz parte da premissa do filme e está escancarada, como em Poltergeist (1982), 

em outros casos exige-se mais cuidado. O primeiro caso é óbvio porque expõe 

um paradigma: um limbo espiritual, habitado por maus espíritos é figurado 

literalmente como o outro lado da TV. A criança é abduzida para dentro da TV. 

Com essa premissa, Spielberg, que foi produtor e roteirista de Poltergeist, 

apresenta um ideal tecnofóbico que foi assim percebido por muitas críticas8. Mais 

que a tecnofobia, a oposição entre natural e artificial está colocada na oposição 

                                                        
7 High Frame Rate – Algo como taxa de quadros alta. Refere-se à tendência industrialmente colocada por 
homens da indústria como Peter Jackson, representando a WETA, de projetar filmes com a taxa de 60 
fotos por segundo ao invés dos tradicionais 24 ou 29,97.  

8  É exemplo a que segue no link e que se intitula “Como Spielberg nos ensinou a temer a tecnologia”. 
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/05/24/how-poltergeist-taught-us-to-fear-technology.html  



família x TV. Além da oposição, o horror é marcado pela presença do híbrido que 

representa a criança dentro da TV, ou de um corpo vivo no ambiente dos mortos.  

Em outros casos a separação exige mais cuidado para ser apreendida. É 

o caso de Guerra dos Mundos (2001). O filme aborda a história de uma família 

em que os filhos têm problemas relacionais com o pai – problemas 

complexificados com a chegada de um aparente apocalipse. Há uma passagem 

particularmente interessante no início do filme que marca os termos modernos 

da perspectiva autoral. Uma grande tempestade se aproxima. Os carros e 

demais produtos eletrônicos param de funcionar misteriosamente. De baixo da 

terra começam a surgir robôs que destroem tudo que veem à frente. Os “tripods”, 

robôs de três pernas, saberemos mais tarde, são controlados por alienígenas, 

por dentro. Sem precisar prolongar na maneira pela qual o alienígena pode, em 

termos de representação, ser o outro, é curioso que a noção de outro esteja 

vinculada a um devir ciborgue. Ciborgue porque os alienígenas são de matéria 

orgânica, mas usam das máquinas, artificiais, para tentar destruir o mundo. São 

vencidos por bactérias. Com essas informações sobre o filme poderemos 

compreender que a mera presença do híbrido de maquínico e orgânico 

representa o risco de apocalipse, o risco iminente de morte e destruição, ao 

passo que a bactéria, aquela que é espontânea e do espectro do natural, é capaz 

de derrotar o híbrido – o que se configura quase como um discurso motivacional 

tecnofóbico.  

Em Jurassic Park (1993) o diretor conta a história que remonta uma 

espécie de Monstro do Dr. Frenkstein em sua versão genética. A abertura do 

filme exibe um mostro que vários homens armados tentam domar – sem 

sucesso, ao passo que alguns desses homens morrem e um deles é engolido 

pelo Tiranossauro Rex criado em laboratório. Para todos os efeitos, o filme conta 

a história em que a ordem sai do controle porque a espontaneidade que 

caracteriza a natureza é deturpada pela técnica. Diga-se de passagem, é a 

mesma lógica que está presente em A.I. – Inteligência artificial (2001). Tal como 

em Jurassic Park, o filme elabora uma crítica a um mundo futuro em que a 

capacidade tecnocientífica da sociedade retratada consegue subverter o papel 

da reprodução sexuada como meio exclusivo de criação de vida. É informativo o 

suficiente que Dave, o ciborgue criado para ser o primeiro robô que sente amor, 

esteja, aqui, no lugar do monstro de Frankstein. Humanizado pela forma humana 



e pela narrativa, o ciborgue de Dave diz ao público que substituir humanos por 

máquinas não resolverá os problemas da humanidade.  

Poderíamos citar outros exemplos da obra do autor, e, obviamente, 

descrições tão curtas de obras que por vezes são bastante complexas serão 

sempre injustas. Começo por admitir uma injustiça que o leitor tem de estar 

ciente: acredito fortemente que os filmes de Spielberg não são meros panfletos 

dotados de moral de conto de fadas. Esses filmes realmente se propõem a 

debater a questão da emergente vinculação entre humano e tecnológico. Para 

esse ensaio, contudo, importa que notemos em que lugar são figuradas as 

noções de natureza, humano e tecnologia em muitos dos filmes do autor. E 

suponho pelo estudo dos filmes citados que existe um certo lugar-comum que é 

capaz de construir um ponto de vista de autor. Parece-me claro que Spielberg 

trata a tecnologia que impulsiona o hibridismo com o humano enquanto fruto de 

uma relação entre tecnologia e capitalismo – ao menos é o caso em Poltergeist, 

Jurassic Park e Inteligência artificial. O que complexifica a questão é que a 

solução ao problema do hibridismo é conservadora. Se a tecnologia é, usando 

os termos de Virilio, poluição para o natural/humano, os filmes de Spielberg 

evocam a manutenção das separações e de nossas certezas ontológicas.  

A necessidade de manter distâncias ontológicas entre 
organismos e máquinas sustenta uma epistemologia 
fundada em separações claras entre “artifício” e “natureza” 
e “matéria” e “espírito”.  O fato de as biotecnologias serem 
uma “arte”, ou  “técnica” que promete  acesso  ao  
“orgânico”,  mexe  com  nossas  distinções  de  forma  
especialmente dramática. Torna muito óbvia a possibilidade 
ou o potencial de apagamento de nossas certezas 
ontológicas, com respeito ao que significa “vida”, “ser vivo”, 
e a separação entre natureza e artifício (Monteiro, 2005, 
p.116).  

 

 Em outras palavras, vejo em Spielberg o medo de que os híbridos 

apaguem uma certeza ontológica que, entre outras coisas, tornou os humanos 

os seres mais importantes do planeta, únicos, distintos. Vejo em Spielberg o 

medo de que o humano “natural” que um dia foi o ser mais evoluído do mundo 

seja substituído por um modelo híbrido, mais capaz, menos orgânico. Esses 

receios não são de forma alguma infundados. Aquilo que Sibilia (2014) chamou 

de modelo faústico de tecnociência faz clara associação entre as possibilidades 



da técnica em criar híbridos com um evolucionismo. Uma nova eugenia, um novo 

colonialismo, um futuro que deixa nossa própria existência incerta não podem 

ser descartados. Por um lado compartilho com Spielberg todos esses receios, 

mas por outro, vejo como problemática sua solução para eles. A saudade da 

Natureza, com n maiúsculo, montada numa ideologia tecnofóbica, propõe um 

posicionamento político que ignora o grau de hibridismo com o qual a sociedade 

já vive e que tende ao conservadorismo, trazendo consigo outros problemas 

políticos. Não por acaso, a defesa da “família” enquanto corpo social está 

associado à luta contra tecnologia em todos os quatro filmes de Spielberg que 

citei. 

 

James Cameron: se já formos híbridos, o que fazer? 
 

“(...) potentes fusões, perigosas possibilidades.” 

D. Haraway 

 

James Cameron é um nome também muito vinculado à indústria, talvez 

não com a mesma força de Spielberg, mas com força notável. Tal como 

Spielberg, Cameron é franco fomentador dos recursos que permitem a 

reafirmação do mecanismo de identificação. Seu flerte com o conhecimento 

científico passa desde uma prática enquanto cineasta-inventor até o impacto na 

noção de verdade cientificista na verossimilhança da linguagem de seus filmes 

– como espero ter esclarecido acima. Na narrativa dos filmes de James 

Cameron, por outro lado, está oferecida uma visão na qual não se faz presente 

a tecnofobia de Spielberg, nem a ode à separação entre natural e artificial. Muito 

antes pelo contrário, se destaca no cinema de Cameron o prazer na confusão de 

fronteiras. Dessa forma, distante de separar o humano do tecnológico, humano 

e tecnológico estão implicados de modo definitivo. Cabe ressaltar que a 

dicotomia retórica Spielberg-Cameron poderia sugerir que frente à tecnofobia de 

Spielberg é contraposta uma tecnofilia de Cameron, o que não acontece. Em 

alguma medida é o que justifica o uso do termo contra-moderno. Seria fácil, mas 

errado, atribuir uma perspectiva pós-moderna e tecnofilíaca a Cameron.  

Em Terminator (1984) é contada a história de um ciborgue que vem do 

futuro para matar Sarah Connor, aquela que viria a ser mãe do líder da futura 



revolução humana contra as máquinas. Os dois primeiros filmes da série – os 

únicos dirigidos por James Cameron – contam a história de personagens que 

aprendem que o melhor meio de combater a Skynet e as máquinas do futuro é 

usando outras máquinas contra ela. A última cena do primeiro filme da série 

apresenta a ironia que simboliza esse aprendizado. Depois de falhar em matar 

em ciborgue por todos os meios que pode usando seu próprio corpo e 

instrumentos como armas e pedaços de ferro, Sarah consegue matar o ciborgue 

do futuro atraindo-o para dentro de uma máquina industrial, que o esmaga. 

Nesse sentido, a figura do ciborgue (corpo humano com pele e sangue, mas 

também corpo maquínico com engrenagens e software) representa a 

ambiguidade entre humano e maquínico: dependendo do contexto político, o 

ciborgue pode ser aliado ou inimigo. E é exatamente o que vemos em Terminator 

2 (1991): outros ciborgues vêm do futuro para concluir o que aquele do primeiro 

filme havia falhado e os humanos combatem esses ciborgues a partir da 

reconfiguração do modelo de ciborgue que havia os atacado no primeiro filme.  

A ambiguidade política do ciborgue não deixa dúvida de que a separação entre 

humano e tecnológico não está em questão porque não é mais possível. Os 

ciborgues podem destruir os humanos ou podem se juntar a eles para combater 

os riscos que vierem. Isso sintetiza bem a perspectiva de Cameron sobre a 

tecnologia.  

Em Avatar (2009), há um cenário futuro no qual os humanos – 

representados por interesses capitalistas e coloniais – tentam colonizar uma 

parte do planeta Pandora para conseguir um recurso natural que seria 

responsável pela produção barata e lucrativa de energia. Há uma equipe de 

cientistas que tem avatares com corpos artificiais fabricados em laboratório que 

são idênticos aos dos alieníginas nativos (Na’vi) e que tem o objetivo de 

pesquisa-los in loco. Na escalada de conflitos que culmina com uma guerra 

aberta entre humanos e Na’vi, o líder entre os Na’vi, de discurso semelhante ao 

nosso ambientalismo, é justamente alguém de corpo articial, Jake Sully. 

Inicialmente desprezado por sua condição artifcial, o filme aborda justamente o 

caminho do rompimento da fronteira entre o natural e artificial e induz o público 

a conclusão semelhante àquela vista em Terminator.  

Em suma, parece claro que a tecnologia por si só não é boa ou má, mas 

uma parte do universo que não pode ser facilmente separada do humano e que 



depende de um contexto político para representar risco ou salvação. Parece 

claro também que nas obras do diretor frequentemente a técnica ganha 

conotação negativa quando é recurso utilizado pelo capitalismo para exploração. 

Isso é observável tanto em Avatar como no único de seus filmes que não flerta 

com a ficção científica, Titanic (1997). A questão que Cameron coloca para o 

híbrido é outra. Spielberg preconiza o risco, Cameron a potência. Tal como Le 

Breton e Virilio colocam os riscos do hibridismo, Latour e Haraway focam nas 

potências – não porque sejam simplesmente a favor do híbrido, mas porque 

acreditam que sendo o híbrido uma realidade, o ganho político vem do modo 

como lidaremos com ele. O ciborgue de Haraway (2009) não vem sem 

problemas, mas é uma alternativa política que difere muito do saudosismo 

natureba de Spielberg. A visão de Cameron se aproxima daquela defendida pelo 

cyberpunk que tem por mote usar a tecnologia para nos libertar de modo a 

impedir que a usem para nos reprimir (Chiodi, 2009). Em termos de 

representação, contudo, teremos de nos perguntar: os filmes de Cameron são 

capazes de afastar de si a perspectiva tecnofílica, como faço nesse artigo?  

 

Natureza, Cinema e Antropologia 

 

Até aqui me dediquei principalmente a pensar de que forma uma 

organização antropológica de moderno e contra-moderno a partir das noções de 

natureza e cultura pode nos ajudar a pensar o cinema de Cameron e Spielberg. 

Coloco-me agora a pensar se a distinção que fiz entre os autores que vem da 

linguagem cinematográfica pode oferecer um parâmetro para discutir questões 

da antropologia. E minha aposta é que sim – embora ainda seja um esboço.  

Quando diferenciei o neonaturalismo do naturalismo clássico, o fiz ciente 

de que boa parte do que os diferencia se concentra na noção de natureza. 

Quando trazemos a noção antropológica de natureza moderna, definida por Levi-

Strauss como aquela que tem a propriedade da espontaneidade, poderemos 

pensar que essa noção influencia tanto o naturalismo como o neonaturalismo. 

Afinal, a montagem invisível e o mecanismo de identificação tem o propósito de 

disfarçar a fabricação, o que em outros termos seria emular a espontaneidade 

que é característica da natureza moderna. Não é minha intenção tentar produzir 

uma definição fechada do que seria natureza em cada um dos casos. Aqui me 



interesso especificamente pelo movimento que há na passagem de um 

naturalismo para um neonaturalismo, da passagem de uma naturalidade para 

uma natureza. O neonaturalismo pressupõe uma lógica na qual “parecer” real já 

não é suficiente. Ele cria uma relação entre o universo diegético e o não-ficcional 

que exige mais elementos do mecanismo de identificação. Isso se dá através de 

uma aproximação da verossimilhança narrativa com uma científica. Em certo 

sentido, então, num modelo moderno, a noção de natureza neonaturalista se 

aproximaria daquela que costuma fazer parte das ciências naturais. Isto é, entre 

muitas coisas que podem ser diversas e reconstruídas a todo tempo, existem 

algumas que serão compartilhadas por todas as pessoas. O que motiva James 

Cameron a trazer imagens de um sítio arqueológico real num melodrama de 

ficção para contar uma história ambientada nesse sítio? Que diferença faz que 

personagens discutam expositivamente o conceito de buraco de minhoca ao 

invés de simplesmente usar uma ideia ordinária no senso comum, como portais, 

em Interstellar? Porque convidar botânicos para ajudar na criação da vegetação 

de um outro planeta imaginado? 

Em certo sentido, as artes, tal como as ciências sociais, parecem ter tido 

por quase toda sua história habitado a esfera subjetiva do pensamento. Diferente 

da proposição da ciência natural, supostamente objetiva, o cinema que não tem 

a preocupação de convencimento cientificista acaba mesmo dentro dos limites 

dessa subjetividade que é oposta complementar da objetividade, a face cultural 

e não-natural do conhecimento. O movimento de incluir alguns princípios de 

objetividade nessa esfera subjetivista que representa o naturalismo de uma 

perspectiva moderna se assemelha com aquele fazem os autores que 

classifiquei como contra-modernos. Pois entendo que, em certo sentido, essa 

estratégia promove a dissolução parcial da fronteira entre subjetivo e objetivo, e 

entre sujeito e objeto. 

Se no neonaturalismo de Cameron a vocação do híbrido está posta como 

no contra-modernismo de Haraway e Latour, poderíamos ampliar essa 

equiparação para outros aspectos que não somente aquele hibridiza natural e 

artifical? Como pode uma antropologia possível se inspirar numa manifestação 

suspostamente contra-moderna do cinema? Se a vocação de uma antropologia 

que passa por uma reflexão de ordem ontológica traz novas formas de pensar a 

realidade, poderá um cinema com as mesmas características também fazê-lo? 



Será o movimento de ligação entre universo não-ficional e diegético semelhante 

em consequências às propostas contemporâneas de auto-antropologia? 

Tenho muitas perguntas que complementam as que já fiz, mas poucas 

respostas. De toda forma é nessa chave que fundamento o exercício a que me 

proponho na minha dissertação. Se o contra-modernismo no cinema 

neonaturalista é aquele que combina aspectos e universos ficcionais e não 

ficcionais para a criação de uma reflexão, me proporei a fazer o exercício que 

paraleliza ficção e não ficção com esse intuito. O que não pretendo fazer é um 

trabalho em que o cinema é meramente tomado por objeto para a reflexão de 

conceitos das ciências sociais. Embora essa seja também uma das faces da 

pesquisa, a pergunta que quero fazer é se o cinema poderá, tal como as ciências 

sociais, oferecer conceitos particulares que ajudem a compreender a realidade.   

 
Representação e política: ciência e cinema 

 

Trabalhei nesse artigo com duas formas de cinema, semelhantes, mas 

diversas -  naturalismo e neonaturalismo -, e dois posicionamentos políticos 

sobre a hibridização entre natureza e artifício - uma otimista e outro pessimista. 

Esses dois sistemas podem ser compreendidos no embate mais amplo 

moderno/contra-moderno, que tentei fazer Spielberg e Cameron expoentes. No 

fim das contas a discussão a que esse artigo se propôs é essencialmente 

política. Tal como estética e narrativa são elementos políticos importantes nos 

filmes, os modelos teóricos e a forma de pesquisa também o são para a 

antropologia. Para um cinema e uma antropologia que discutem a tecnologia, 

vale nos perguntar que possibilidades e riscos cada modelo teórico e estético-

narrativo trazem.  

 A partir do cinema de Spielberg vimos o risco de uma tecnofobia ter por 

consequência a difusão de preceitos políticos conservadores. O protagonismo 

dos filmes de Spielberg costuma estar centrado na figura de famílias tradicionais 

de classe média, e, de alguma forma, o temor pelo hibridismo dificulta o acesso 

a representações do que Preciado (2011) chamou de multidões Queer. O tom 

saudosista com que um antigo modelo não hibridista é tratado nos remete a uma 

questão importante. No seio do modernismo está a figura do Homem com H 

maiúsculo. A saudade do modelo que aqui estava é problemática pois não 



garante que as conquistas políticas do enfrentamento à tecnociência moderna 

sejam mantidas. Que a família seja central na figuração de vítima do novo 

modelo é por si só preocupante. Nas palavras de Hayles, “Não lamento a morte 

de um conceito tão profundamente enraizado em projetos de dominação e 

repressão” (Sibila, 2014, p. 244). Ela se refere ao conceito de Homem, mas o 

mesmo comentário poderá ser feito à noção de selvagem, à divisão sexual do 

trabalho, à eugenia e muitas outras. Além disso, propagar a ideia de que 

devemos nos separar da tecnologia num modelo de capitalismo informacional é, 

do modo como vejo, incorrer no risco de desarmar as pessoas de alguns poucos 

recursos que ainda restam no combate ao controle capitalista. Ainda que com 

intenções ambientalistas, é como afirmou Laymert Garcia dos Santos: para 

salvar a natureza teremos que salvar a tecnologia também.  

 Por outro lado, há uma potência importante que pode surgir da tecnofobia 

do cinema de Spielberg. Bem sabemos que muitas vezes os grandes projetos 

de tecnociência do capitalismo como a bioengenharia e a nanotecnologia se 

propõem como salvadores da humanidadae e me parece muito importante que 

haja resistência à postura missionária desses projetos na cultura popular. Com 

todos os problemas que podem vir do posicionamento político de Spielberg sobre 

a tecnologia, podemos especular que há ganhos em apresentar uma resistência 

sistemática a um projeto de dominação que de fato existe. O que Sibila (2014) 

chamou de modelo de tecnociência fáustica expõe os grandes problemas do 

capitalismo mediado pelas novas tecnologias, e uma postura mais radical 

tecnofóbica pode ser uma boa estratégia para questionar a tecnociência fáustica.  

 Os híbridos, por um lado, podem representar a inclusão de muitas formas. 

A quebra das certezas ontológicas com as quais o modelo contra-moderno 

consegue lidar pode ser muito inclusiva ao descartar alguns modelos sociais 

como necessários – como a família tradicional, por exemplo. No caso da 

tecnologia, o apelo à hibridização de natural e artificial pode funcionar como uma 

forma de incentivo ao conhecimento técnico que se torna combativo. Do modo 

como vejo, o cinema de James Cameron consegue dizer que a perspectiva 

moderna está fazendo a pergunta errada. Já não se trata de escolher se o híbrido 

é bom ou ruim para a humanidade. Bastante afinado com a potência política do 

ciborgue de Donna Haraway, a questão agora parece ser: diante do modelo 

fáustico de tecnociência que ganha força, o que fazer? 



 Fato é que essa concepção também não vem sem riscos. Conversando 

com alguns amigos sobre os filmes de Cameron uma questão veio à tona: será 

que é a mensagem de ambiguidade tecnológica que está sendo transmitida com 

esse cinema? Não poderá esse limiar ambíguo que pensa a tecnologia desandar 

para uma tecnofilia que reafirme o capitalismo informacional e o modelo de 

tecnociência fáustica? Acredito que essa é uma possibilidade que deve ser 

levada a sério. Arrisco a dizer que essa é, na verdade, uma leitura possível desse 

cinema.  

 Qual a solução? Buscar uma nova forma de comunicação que consiga 

lidar a um só tempo com os dois modelos? Aderir àquele que nos parece mais 

adequado num determinado contexto político? Certamente há espaço para 

tecnofobia, tecnofilia e sua versão ambígua na cosmologia ocidental. A questão 

política tão difícil como necessária, no fim, parece ser saber quando, onde e de 

que forma escolher cada modelo. Ou, ainda, claro, modelos híbridos. E essa é 

uma inquietação que definitivamente serve tanto para o cinema como para a 

antropologia.  
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