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APRESENTAÇÃO

O livro “A Ciência nos filmes de ficção científica” apresenta dez filmes consi-
derados clássicos da ficção científica e os aspectos mais relevantes no que se refere 
à constituição das percepções de ciência e cientista presentes nesses filmes. A ideia 
central é discutir a forma como autores, diretores e roteiristas expressam, nas diver-
sas linguagens presentes no cinema, uma ciência que ultrapassa nossa imaginação. 
Ideias como imortalidade, viagens pelo tempo e espaço, alienígenas, teletransporte, 
naves espaciais povoam nossa imaginação e repetidamente são apresentados em 
muitos filmes de ficção científica. Se ideias como estas podem ser repetidas – e fa-
zem sucesso – é porque têm aceitação por parte do público, e nele encontram resso-
nância, pois produzem algum tipo de significado e sentido. Tudo isso tem importân-
cia didática, tendo em vista que o cinema faz parte de uma educação informal, que 
deve ser considerada quando tratamos os conhecimentos científicos em sala de aula.

Tendo como base a presença marcante da ficção científica na sociedade ao lon-
go dos anos e a influencia desta na formação de imagens e percepções de ciência e 
tecnologia é que o grupo PIBID-Química da Universidade Estadual do Oeste do Pa-
raná/Unioeste organizou a seleção de filmes presentes neste livro. O objetivo deste 
trabalho é apresentar filmes que marcaram a história da ficção científica no cinema 
e salientar alguns aspectos presentes nesses filmes que fazem referencia à ciência, 
ao cientista e seu laboratório. Todos estes elementos de modo isolado ou combina-
dos podem ser utilizados como meios de para promover discussões em sala de aula 
sobre as percepções presentes no cinema que são veiculadas pela ficção científica. 





FILMES DE FICÇÃO CIENTÍFICA E 
A FORMAÇÃO DE PERCEPÇõES 

Marcia Borin da Cunha

Num filme o que importa não é a realidade,
mas o que dela possa extrair a imaginação.

Charles Chaplin

De modo geral os filmes têm a capacidade de nos envolver e atingir nossas 
percepções; nós podemos, a partir de um filme, sentir emoções, lembrar fatos, cho-
rar, rir, nos emocionar. Tudo isso acontece não apenas porque atribuímos um sen-
tido e significado àquilo que estamos vendo, mas porque o cinema promove nossa 
imaginação, fazendo com que se produzam ilusões e se projetem ações, nem sempre 
possíveis. Somos seres dotados de imaginação e criatividade e o cinema tem, em 
seus diferentes gêneros, a forma ideal para fazer combinar fatos já conhecidos por 
nós, gerando novas ideias. A imaginação permite ao indivíduo formar ideias abstra-
tas e esta está intimamente ligada aos processos de criação. 

O cinema como um produto de ilusões cria e recria uma construção intelectiva 
e abstrata ao mesmo tempo em que aproxima e identifica-se com a realidade vivida 
pelo espectador. Toda a constituição das percepções dá-se não apenas pelo enredo 
de sua história, mas pela disposição das cenas, sobreposição de imagens, sons, lu-
zes, cores, linguagem e outros. Assim os diversos fatores que contribuem para a 
constituição das cenas dos filmes fazem com que um filme aproxime-se mais de um 
expectador do que de outro. Isso acontece em função dos nossos atos perceptivos, 
que são individuais e tem relação direta com a vivência sociocultural de cada um de 
nós. A percepção depende da nossa realidade particular, das nossas características 
psicológicas e conhecimentos adquiridos durante nossa vida. Nesses conhecimentos 
estão presentes a escola e a educação informal como as relações familiares, sociais, 
mídia etc. Por isso, é comum, por exemplo, na saída da sala de um cinema, Especta-
dores com interpretações diferentes sobre o mesmo filme , pois a percepção obedece 
ao sistema psicológico particular e individual. 

Desta forma, compreender o cinema como uma arte e toda influência que este 
tem sobre a constituição do nosso pensamento faz parte de uma importante verten-
te de estudos da área de educação. A escola como parte integrante do processo de 
produção de conhecimento e percepções não pode ausentar-se de discussões sobre a 
influência da mídia cinematográfica na formação do pensamento do indivíduo e das 
influencias destas percepções nos conhecimentos escolares. No caso do ensino de 
ciências o foco de análise recai na questão dos filmes de ficção científica, que for-
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mam percepções de ciência e tecnologia e, ao longo dos anos, tem trazido diferentes 
visões e percepções. 

É difícil avaliar exatamente quanto e como as pessoas formam as suas per-
cepções de ciência e tecnologia, a partir dos filmes de ficção científica, mas é fácil 
citar alguns exemplos de imagens e atitudes que nos remetem a pensar sobre re-
flexos da ficção científica na escola, especialmente nas aulas de Química. Muitos 
professores de ensino médio ou superior já devem ter presenciado em aulas de 
laboratório atitudes e questionamentos como: O que vamos explodir hoje profes-
sor? Posso misturar isso com aquilo? Se eu misturar A com B o que eu vou pro-
duzir? Nestas atitudes, os estudantes estão agindo como atores de filmes de ficção 
científica, no qual, na maioria das vezes, as etapas da ciência e do conhecimento 
científico ficam em segundo plano. 

Além dos exemplos anteriores podemos citar também algumas imagens cons-
truídas pelo cinema que passaram a fazer parte de nossa sociedade. Uma delas é 
a percepção e a representação criada daquilo que possa ser um extraterrestre. Se 
perguntarmos a alguém como é um extraterrestre ou um marciano, a resposta será 
uma imagem proveniente do que nos foi mostrado nos filmes de ficção científica e 
nunca ou, quase nunca, a resposta será: “nunca vi um extraterrestre, por isso, não sei 
como ele é”. Nesse mesmo exemplo podemos citar a representação do disco voador. 
Assim, imagens produzidas apenas no nível da ficção passam a fazer parte da nossa 
percepção, como se elas existissem no mundo real. 

No cinema também é bastante comum aparecer a figura do cientista como um 
grande inventor, ou aquele indivíduo dotado de dons especiais e inteligência que 
difere de outros seres humanos e, por isso, não consegue ter um vida socialmente 
normal. Assim este cientista idealizado no cinema é tido como um indivíduo que 
vive geralmente isolado, tendo como companhia o seu objeto de estudo e a ambição 
por uma conquista no ramo da ciência. Não cabe a ele ter uma família ou momentos 
de lazer e diversão, pois o trabalho intenso e obstinado ocupa todo o seu tempo. 

A caricatura de um indivíduo aloprado, excêntrico e, às vezes, egoísta e indivi-
dualista – percepção imediata que o público tem do cientista – é constituída por uma 
chamada imagem pública de ciência ou imaginário social, no qual participam para 
sua formação vários fatores da conhecida indústria cultural, dentre eles, a mídia e, 
nela, o cinema. Para falar sobre a influência da mídia na formação de percepções de 
um cientista, como um ser diferenciado dos demais, basta lembrar a imagem que nos 
vem à mente quando falamos de Einstein. Por conta da famosa foto em que Albert 
Einstein aparece com os cabelos desarrumados e a língua de fora, muitos transpõem 
para os demais cientistas o mesmo perfil, ou seja, alguém excêntrico, esquisito ou 
louco. O que se sabe a respeito dessa foto é que ela foi divulgada pelo próprio Eins-
tein, mas para sua origem existem algumas versões: uma delas é que um fotógrafo 
teria a tirado quando Einstein completava 72 anos e, estando na Universidade de 
Princeton (EUA) foi assediado por jornalistas que o perguntavam sobre a situação 
política, numa mescla de revolta e descontração Einstein põe a língua pra fora; ou-
tra versão é que a foto tem ligação com uma campanha antibomba, após a Segunda 
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Guerra Mundial, quando Einstein teria pedido que as pessoas encaminhassem cartas 
ao governo alemão pedindo o fim dos planos nucleares e sua língua teria sido usada 
para selar estas cartas; a última versão é que Einstein tirou a foto na saída de um 
hospital nos Estados Unidos, a pedido de um fotógrafo. (RIGHET, 2005)

Nesse contexto, entre imaginação, criação e realidade produzimos percep-
ções provenientes de diferentes meios e estas acabam influenciando na formação 
de outras percepções. É preciso lembrar também que, quando falamos na a ficção 
científica, sob um ponto de vista mais crítico, constatamos que esta não tem a ne-
cessidade de restringir-se ao conhecimento científico ou aquilo que é verídico. Por 
isso, quanto mais a ficção extrapola e ficciona a realidade da ciência e tecnologia, 
mais forte é o gênero da ficção. Entretanto todos os elementos presentes nos filmes 
de ficção científica são fontes de análise e discussão crítica na escola e nas aulas de 
ciências. O que se pretende ao levar filmes desse gênero para sala de aula é possibi-
litar que os estudantes tenham a oportunidade de ver e rever suas posições enquanto 
espectadores e consumidores de uma mídia que está presente em suas vidas. A ideia 
central é possibilitar a leitura crítica do cinema, não no sentido da sua negação, mas 
da compreensão de um elemento presente na sociedade e que tem influência na for-
mação do nosso pensamento.

Assim é possível resgatar o valor educativo dos filmes de ficção científica, à 
medida que estes servem de instrumento de análise crítica da mídia, bem como as 
ideias e percepções sobre ciência e tecnologia presentes na época em que o filme foi 
produzido. Neste sentido podemos citar filmes clássicos que podem trazer para sala 
de aula discussões importantes sobre o pensamento de cada época, sobre ciência e 
tecnologia, assim como ideias futuristas que permeavam determinado período his-
tórico. Além disso, podemos discutir a presença da ciência e do cientista em filmes 
antigos, os quais eram classificados como filmes de terror. Assim a ciência e seu co-
nhecimento eram caracterizados como ameaça à humanidade. O filme Frankenstein 
é um bom exemplo a ser lembrado. Este filme é do gênero terror, onde o cientista 
acaba produzindo um ser que ameaça a população de uma cidade. Por outro lado, 
o filme nos apresenta passagens sobre o que já se conhecia sobre a eletricidade e 
a psicologia no século XIX. A influência da concepção mecanicista da vida é na 
ideia central da história, na qual se considera que os corpos eram constituídos por 
suas partes, por meio do agrupamento de moléculas. A percepção do cientista como 
ameaça à humanidade levou muitas pessoas a idealizar um cientista e a ciência, ao 
mesmo tempo em que o temia, pois era considerado como uma espécie de bruxo.

Filmes do início do século XX trazem um cientista isolado que fazia seu tra-
balho em lugares como sua casa ou um castelo isolado, geralmente varando os dias 
e noites incansavelmente. Não existia a ideia de ciência como uma atividade com-
partilhada e constituída por um trabalho coletivo. Era muito mais uma atividade 
misteriosa e neurótica. 

Uma percepção interessante, a ser ressaltada no filme Frankenstein, e que se 
faz presente em muitas outras produções, é a caracterização do cientista como aque-
le que tenta a todo custo ser um “deus”. Neste sentido, este filme abre o caminho 
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para discutir a superioridade ou não do homem e de sua ciência perante as leis 
divinas. Ao final do filme, Frankenstein que é produto da criação do cientista Dr. 
Frankenstein, volta-se contra o seu criador. Esse enredo tenta nos mostrar que a 
ciência tem seus limites e que não há poder maior que o poder de Deus, sendo que a 
busca por conquistas científicas desmedidas pode causar infelicidade. Na Bíblia há 
a metáfora de que Adão e Eva foram expulsos do Paraíso por terem provado o “fruto 
da árvore do conhecimento” – árvore do bem e do mal. Segundo a Bíblia, Deus dis-
se a Adão e Eva: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do 
conhecimento do bem e do mal, dela não comerás; porque no dia em que dela come-
res, certamente morrerás. O fato é que não havia nada de estranho no fruto, apenas a 
desobediência a uma ordem superior, que abriu as portas para o pecado, para o mal. 
Assim, os filmes mostram que aquele que tenta ultrapassar as fronteiras divinas tem 
seu “castigo”. Este desfecho dado ao filme Frankenstein pode ser observado em ou-
tros filmes como: O Parque dos Dinossauros, A Ilha do Dr. Moreau, A Ilha, e outros. 

No filme “Le Voyage dans la Lune”, de 1902, baseado na obra de Júlio Verne, 
temos o pensamento da humanidade presente no final do século XIX e o sonho do 
homem chegar à lua. Nas construções das cenas deste filme de aproximadamente 
12 minutos – ainda cinema mudo – do início do século XX, os homens imaginaram 
a superfície lunar e aquilo que lá poderia existir. Foi a primeira representação no 
cinema da fantasia do homem chegar à lua e pode ser considerado o primeiro filme 
de ficção científica.  

O filme “O médico e o monstro” traz um cientista obcecado pelo seu trabalho 
e pela busca do seu objetivo, fazendo uso do seu próprio corpo para testar suas ex-
periências. Em um laboratório caseiro o cientista prepara misturas que interferem 
na essência da vida, na sua personalidade, a ponto de sua personalidade modificar 
sua aparência física. Na primeira e segunda versão do filme “A mosca” também o 
cientista usa seu próprio corpo para testar seu experimento. Nestes filmes é apresen-
tado um cientista que não teme sofrer os efeitos dos seus experimentos. No filme 
“A mosca”, “The fly”, filmado inicialmente em 1958 e, numa segunda versão, em 
1986, o cientista testa a transferência de matéria em uma máquina inventada por ele 
mesmo. Primeiro, experimenta com um gato e objetos domésticos e, posteriormente 
submete seu corpo à experiência. Entretanto, a experiência não acontece como o es-
perado, pois sem perceber uma mosca entra na máquina o que ocasiona a mesclarem 
dos seres e a impossibilidade de reversão do processo. Assim, a percepção de um 
cientista que não tem limites para chegar a um objetivo é mostrada nestes filmes, 
bem como uma ciência imprevisível, que não dá conta de corrigir os erros come-
tidos, na qual o próprio cientista acaba sendo vítimas de suas próprias invenções. 

Cada um destes filmes, com suas nuances e características fortes imprimem 
a marca de um cientista forte, destemido e, sobretudo corajoso, mas que também 
comete erros graves. Mais uma vez o cinema em suas produções dá o poder ao cien-
tista e à ciência e depois o retira, mostrando a capacidade que nos limita enquanto 
seres humanos. Nestes filmes não há uma condenação direta à ciência ou ao cientis-
ta, mas um alerta a respeito dos riscos da atividade científica e de suas consequên-
cias, bem como o perigo que se corre ao ultrapassar as fronteiras seguras do saber.
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No filme “A ilha do Dr. Moreau” aparece a figura de um cientista que tendo in-
fringido leis e padrões éticos da sua comunidade científica isola-se em uma ilha para 
fazer suas experiências. Temos novamente a percepção de um cientista que ultrapas-
sa qualquer barreira para atingir seu objetivo, em função de algo que ele acredita ser 
possível. No caso deste filme o objetivo principal era fazer experiências genéticas, 
de modo a produzir seres humanos perfeitos. Mais uma vez a história apresenta o 
fracasso da experiência frente à busca obstinada do cientista e seu ajudante. Ao final 
do filme suas “criaturas” revoltam-se contra seu criador que acabam por destruir 
todo o projeto. Nesse filme, a ciência nos é mostrada como algo esquizofrênico 
e louco, por meio de um cientista que tem o ideal apagar da humanidade os seres 
imperfeitos. Lembramos que no filme “O médico e o Monstro” o cientista usa seu 
próprio corpo para fazer um experimento que tem o objetivo de apagar a persona-
lidade má que existe nos seres humanos. O cientista “louco” ultrapassa as barreiras 
do conhecimento científico faz com que e os outros sofram as consequências da sua 
insanidade, que ao final todos pagam um preço alto. 

No filme “Viagem ao centro da terra” temos a representação da busca por uma 
descoberta por parte da comunidade científica. Logo no início do filme aparecem 
cientistas que idealizam “chegar ao centro da terra”. Esse objetivo perseguido por 
muitos pesquisadores, gerando disputas por informações e territórios. Nesse filme 
temos passagens interessantes e que podem suscitar discussões igualmente inte-
ressantes, pois a disputa pelas informações e a ideia de chegar ao centro da terra 
é tão importante para os cientistas que provoca roubo de informações, sequestro 
de pesquisadores e assassinato. Seria tudo isso possível de existir na comunidade 
científica? Essa é uma ideia e uma percepção de ciência que pode ser discutida, 
tendo em vista que a ciência está muitas vezes ligada ao poder e a conquista. Assim, 
mais uma vez a percepção de uma ciência que ultrapassa condutas éticas e padrões 
sociais é representada em um filme.

E quando falamos e filmes que retratam a presença do cientista ligado às forças 
do poder podemos verificar o que se passa no filme “Dr. Fantástico”. Nesse filme o 
cientista é representado fisicamente por um estereótipo já deformado. Aparece em 
poucas cenas do filme e em todas elas está sentado em uma cadeira de rodas. Sua 
fala é destorcida e um lado de seu corpo parece não ser controlado pelo seu cérebro. 
A falta de controle do cientista sobre seu próprio corpo nos remete as cenas do filme 
“o Médico e Monstro”, pois o cientista parece não controlar uma de suas personali-
dades, como se houvesse um lado do bem lutando contra o mal.

O filme “O dia em que a terra parou” em sua primeira versão da década de 
1950 mostra a possível vinda de um extraterreste a Terra para nos alertar sobre o 
perigo das guerras. Nesta época o mundo vivia um período pós-guerra e a histó-
ria retrata este cenário. O cientista representado no filme é um senhor, professor 
conhecido na comunidade por sua inteligência, mas que ao tentar interferir, por 
meio do seu conhecimento, não obtém êxito, pois as forças do exército são mais 
convincentes que o conhecimento do cientista. Assim, na disputa entre conheci-
mento e força, vence a força. 



14

A Máquina do tempo é um filme no qual o cientista vive no final do século 
XIX e cansado de conviver com a ignorância do seu tempo decide construir uma 
máquina do tempo que possa levá-lo ao futuro, pois acredita que no futuro os ho-
mens viverão em paz e harmonia. O cientista atinge seu objetivo, ou seja, constrói 
a máquina que o leva ao futuro, mas encontra lá seres humanos divididos e escra-
vizados. Decepcionado, o cientista volta ao seu tempo, na virada de 1900 e conta 
sua história aos amigos (também cientistas) e somente um deles acredita. Diante 
disso, ele viaja novamente ao futuro levando consigo três livros de sua biblioteca, 
deixando nossa imaginação aberta para pensar o que ele fará nessa nova viagem. 
O cientista nesta produção é alguém inconformado com a humanidade e que busca 
por meio do seu conhecimento formas de melhorar a condição da vida humana. O 
conhecimento aqui é ferramenta para busca de uma sociedade melhor.

Nos dias atuais, os filmes tentam imprimir uma percepção de ciência como 
uma atividade organizada, mas muito ligada à tecnologia. Assim, o roteiro do filme 
que trazia um cientista solitário, obcecado, maluco e que algumas vezes motivou 
filmes de terror, agora traz uma ciência mais próxima de uma realidade (embora im-
primindo um futurismo virtual), mas com outro tipo de terror, um terror embutido e 
disfarçado, pois enquanto que o projeto do Dr. Frankenstein no início do século XX 
era só uma fantasia, hoje existe a possibilidade de se criar “frankensteins” reais, em 
laboratório, por meio do avanço da engenharia genética. A partir do avanço da área 
da genética temos presenciado muitos filmes trazem discussões sobre as questões 
éticas que influenciam no conhecimento e, mesmo que no campo da ficção, suposi-
ções de seres criados em laboratórios ou clonagens para dar a vida seres que podem, 
por exemplo, nos servir como “peças de reposição de órgãos”, como retratado no 
filme “A Ilha”. 
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LE VOyAGE DANS LA LUNE E A IN-
VENÇÃO DE HUGO CABRET

Marcia Borin da Cunha

Cartaz de divulgação do filme
Le voyage dans la lune

Cartaz de divulgação do filme
A invenção de Hugo Cabret

Le Voyage dans la Lune

Sinopse: Le Voyage dans la lune ou na tradução para a língua portuguesa 
“Viagem à Lua” é um filme francês do ano de 1902, baseado em dois romances po-
pulares de seu tempo: da Terra à Lua, de Júlio Verne e Os Primeiros Homens na Lua, 
de H. G. Wells. O filme tem aproximadamente 13 minutos e retrata uma viagem 
de Astrônomos à Lua. Com poucos recursos cinematográficos que se dispunha no 
início do século XX é uma obra que deve ser apreciada pelo seu contexto histórico 
e cultural. É considerado o primeiro filme de ficção científica da história do cinema.

Ficha Técnica
Data de Lançamento: 1º de setembro de 1902 
Direção: Georges Méliès
Duração: 13 minutos
Trilha sonora: Air, Octavio Vazquez
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Roteiro: Gaston Méliès, Georges Méliès 
Origem do roteiro: os romances: “Da Terra à Lua”, de Júlio Verne e “Os Pri-

meiros Homens na Lua”, de H. G. Wells.

O Filme:
“Viagem à Lua” é o filme mais famoso do Georges Méliès, em função de ter 

sido a primeira representação no cinema do sonho do homem chegar a Lua e pelos 
efeitos especiais produzidos no filme em uma época onde o cinema dava seus pri-
meiros passos. A imaginação e a aspiração do homem conquistar o espaço já era um 
desejo em meados do século XIX, quando Júlio Verne escreveu “Da Terra à Lua”. 
Em 1901, H. G. Wells escreveu “O primeiro Homem na Lua”. Essas duas obras fo-
ram a fonte de inspiração para Méliès produzir seu filme “Viagem à Lua”, em 1902. 

Méliès era mágico, pintor e caricaturista de jornal e levou sua experiência e 
criatividade para o cinema. Em 1896, Méliès começou a fazer películas de filmes 
semelhantes as dos irmãos Lumièri (os inventores do cinematógrafo na França), 
mas por sua característica criativa acabou produzindo truques e efeitos especiais 
nunca antes realizados em filmagens. Assim Méliès é considerado “o pai dos efeitos 
especiais”. Seus filmes eram concebidos como um “teatro filmado”. Para Méliès o 
cinema foi um espaço rico para praticar suas habilidades como mágico e ilusionista. 
No filme “Viagem à Lua” pode-se observar vários efeitos especiais produzidos com 
fumaça e a ideia de desaparecer seres está presente. A cena mais marcante do filme 
e também mais popularizada é a que um foguete choca o olho da Lua (Figura 1), 
criada usando truques e a imaginação de Méliès. 

Figura 1: A cena da chegada do foguete na Lua

Fonte: Forces of geek1

Neste filme cientistas/Astrônomos são escolhidos para fazerem uma viagem 
até a Lua em um foguete e, chegando lá, encontram aquilo que, os homens do final 

1	 History	 of	 Science	 Fiction	 Cinema.	 Disponível	 em:	 <http://www.forcesofgeek.com/2013/02/history-of-science-fiction-
cinema-magic.html> Acesso em: 24 abr. 2013.
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do século XIX e início do século XX, imaginavam existir no solo lunar. Na Lua 
existiriam crateras e no seu interior os cientistas encontraram plantas, cogumelos 
gigantes e habitantes diferentes dos seres humanos. Esses habitantes reagiram frente 
à chegada dos Astrônomos, mas truques de magia faziam esses seres desaparecerem 
instantaneamente. Na época em que o filme foi produzido não havia recursos cine-
matográficos nem domínio de técnicas e conhecimentos para realizar efeitos espe-
taculares que pudessem convencer o espectador, mas Méliès consegue imprimir um 
estilo próprio nas 30 cenas do filme, que o faz ser lembrado até os dias de hoje. Em 
uma destas cenas acontece um deslocamento de plano e Méliès consegue mostrar 
os Astrônomos da Lua olhando para Terra. Na Figura 2 pode-se observar um painel 
que foi montado no estúdio para produzir as cenas do filme. Nesta cena estão pre-
sentes o solo lunar, um habitante da Lua, um Astrônomo, o foguete e o firmamento.

Figura 2: Cena do filme em que os Astrônomos retornam a Terra

Fonte: Episodeseason2

Contexto da época do filme

No início do século XX, época em que Georges Méliès produziu o filme Via-
gem à Lua, toda a Europa vivia um momento de entusiasmo e a perspectiva de uma 
crescente industrialização fundamentada no desenvolvimento da ciência e tecno-
logia produzidas no final do século XIX, como a eletricidade e a força a vapor. A 
invenção do cinematógrafo também no final do século XIX contribui para que o 
início do século XX fosse repleto de esperanças e rico em promessas no campo da 
ciência e da tecnologia. Em 1895, acontece primeira apresentação pública, em Paris, 
do cinematógrafo feita pelos irmãos Luis e Augusto Lumière, na qual são apresen-
tadas duas pequenas filmagens de aproximadamente um minuto cada, mas que foi 

2 Disponível em: <http://www.episodeseason.com/movies/a-trip-to-the-moon.html>. Acesso em: 24 abr. 2013.
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o suficiente para causar espanto a quem assistia. As filmagens mostravam apenas a 
chegada de um trem à estação e a saída de operários da fábrica Lumière. Posterior-
mente, em uma exposição no ano de 1900, em Paris, o cinematógrafo foi exposto 
como o grande invento do século e prometia ser “[...] a executora testamentária do 
século encerrado e o oráculo do século nascente” (TOULET, 1988, p. 42). Assim o 
cinema ganha destaque no início do século XX como sendo a grande novidade e a 
promessa para outras descobertas fantásticas. O cinematógrafo foi, no ano de 1900, 
a grande “vedete”, pois imagens eram projetas para população parisiense de modo 
que estas pudessem contemplar o grande invento. 

Aproveitando o contexto tecnológico e a euforia da sociedade Méliès aventura-
se a produzir um filme que tem como tema a conquista do espaço pelo homem, como 
o sonho de chegar à Lua. Para tal empreendimento e movido pela ideia da tecnologia 
em expansão Méliès idealiza um ganhão gigante que pode ser lançado no espaço e ir 
até a Lua. A idealização e imaginação de Méliès é futurista e ficcional, mas tem um 
aporte nas bases de uma sociedade que vive um momento de euforia e expectativa 
de uma nova sociedade. Nessa nova sociedade embasada na ciência e na tecnologia 
a conquista do espaço seria uma meta a ser alcançada, mesmo que naquele inicio de 
século estivesse apenas no plano da imaginação. Assim, o filme Viagem à Lua mos-
tra cientistas reunidos em torno de um objetivo, a conquista do espaço. Para atingir 
o objetivo, o filme mostra todo ânimo dos personagens para construir o foguete que 
levará os Astrônomos até a Lua. Na cena de lançamento do foguete observa-se uma 
paisagem ao fundo com chaminés emitindo fumaça, dando sinal do funcionamento 
de fábricas. O lançamento do foguete é realizado com poupa e solenidade numa re-
presentação da confiança depositada nos cientistas e certeza do sucesso da expedição. 
O retorno dos Astrônomos à Terra novamente é motivo de comemoração e honrarias, 
demonstrando que a época vive um momento confiança na ciência.

A invenção de Hugo Cabret

Sinopse: A invenção de Hugo Cabret é um filme longa metragem do diretor Mar-
tin Scorsese, baseado no livro homônimo de Brian Selznick, que conta uma bela história 
de um menino por meio da retomada da vida e obra do cineasta Georges Méliès e seu 
mais famoso filme, Viagem à Lua. Os fatos apresentados no filme têm relação com a 
história de Méliès, o que torna este filme uma obra mais encantadora, além de uma ce-
nografia impecável. Este filme pode ser considerado uma grande homenagem a origem 
do cinema e àqueles, como Méliès, lutaram pelo sonho de “fazer cinema”.

Ficha Técnica
Data de Lançamento: 17 de fevereiro de 2012 (Brasil)
Direção: Martin Scorsese
Roteiro: John Logan
Atores Principais: Asa Butterfield, Chloe Moretz, Jude Law, Ben Kings-

ley, Sacha Baron Cohen
Gênero: Aventura, Drama
Formato: 3D
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Nacionalidade: Estados Unidos
Distribuição: Paramount Pictures
Premiaçãos: Cinco estatuetas de Oscar, 2012: melhores efeitos visuais e efei-

tos especiais, melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor mixagem e som, 
melhor edição de som; Dois prêmios Bafta, 2012: melhores efeitos visuais, melhor 
edição de som; Um Golden Globe Awards, 2012: melhor diretor.

O filme:
A história acontece em Paris na década de 1930 onde vive um garoto de 12 

anos, Hugo Cabret, interpretado por Asa Butterfield. Hugo é órfão e vive escondido 
na estação de trem Gare Montparnass e mantém os relógios da estação em funcio-
namento, ofício que aprendeu com seu tio alcoólatra que ficou com o menino após a 
morte do pai. Hugo guarda consigo um robô quebrado (uma autômato – espécie de 
homem mecânico que supostamente poderia escrever mensagens) deixado pelo seu 
falecido pai, que tenta fazer funcionar novamente. Hugo não pode viver sozinho na 
estação e, por isso, é seguidamente perseguido pelos inspetores da estação de trem 
que querem levá-lo para um orfanato. Para permanecer sozinho, Hugo mantém os 
relógios da estação funcionando, rouba comida e ferramentas para consertar seu 
robô. Um dia quando estava roubando peças na loja de brinquedos, Hugo é pego 
por Georges que tira dela um caderno de anotações que pertencia ao pai de Hugo, o 
qual ele sempre carregava no seu bolso. Ao tentar reaver seu caderno encontra Isa-
belle (interpretada por Chloe Moretz), afilhada de Georges, uma garota com quem 
estabelece amizade. No dia seguinte Georges devolve a Hugo apenas um punhado 
de cinzas, como se ali estive o caderno do pai dele, mas Isabelle sabe que o caderno 
não foi queimado e conta a Hugo. Para reaver seu bem precioso (o caderno), Geor-
ges pede que Hugo trabalhe todos os dias em sua loja, de maneira a pagar todas as 
peças que ele roubou.

Figura 3: Georges e Hugo na loja de brinquedos na estação de trem

Fonte: Adoro cinema3

3	 Adoro	Cinema.	Disponível	em:	<http://www.adorocinema.com/filmes/filme-136181/fotos/detalhe/?cmediafile=19864023>.	
Acesso em: 24 abr. 2013.
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Mesmo com todas as atividades, Hugo não desiste de consertar seu robô e tendo 
colocando todas as peças que acreditava importante percebe que falta uma chave na 
forma de coração. Um dia Hugo leva Isabelle para conhecer seu robô e surpreende-
se ao ver que Isabelle tem uma chave com um fecho em forma de coração que é 
do mesmo tamanho da fechadura existente no robô de Hugo. A partir desta chave 
o filme começa contar um passado esquecido do cinema com a história de Georges 
Méliès. Assim Hugo pôde colocar a chave no lugar e fazer funcionar o autômato que 
faz em um papel o desenho da cena emblemática do filme “Viagem à Lua”, na qual a 
lua tem uma nave encravada nela. O autômato assina o desenho e Isabelle reconhece 
a assinatura como sendo a do seu padrinho Georges. 

Figura 4: Hugo e Isabelle com o autômato

Fonte: claquetes Wordpress4

Hugo e Isabelle levam o desenho para casa de Georges e pedem a madrinha 
de Isabelle uma explicação para o desenho. A madrinha nega a explicação e pede 
para esquecer essa história. Pede às crianças que se escondam no quarto dos fundos 
para que Georges não as vejam quando ele chegar. Lá Hugo e Isabelle encontram 
um armário com vários desenhos de filmes de Méliès. Georges entra no quarto onde 
as crianças estão e fica transtornado por elas terem encontrado seu segredo. Isabelle 
e Hugo procuram então o dono da livraria que lhes mostra livros sobre a história 
do cinema. Ao lerem um livro encontram as obras de Méliès, que para todos estaria 
morto. Na livraria encontram também o autor do livro (Tabard) que é um apaixo-
nado pelo trabalho de Méliès e guarda dele suas algumas de suas obras. Tabard tem 
uma cópia do filme “Viagem à Lua” que leva até Georges. Na casa de Georges, 
Tabard, enquanto Jeanne, Tabard, Hugo e Isabelle assistem o filme, reconhece a 
Jeanne, esposa de Georges, como a linda atriz que estava sempre presente nos filmes 
de Méliès. Georges chega quando o filme termina e revela ser Méliès, e emocionado 
revela seus trabalhos no cinema. Lembra que fazia filmes utilizando de efeitos de 

4 ALMEIDA, E. S. Cinema: A invenção de Hugo Cabret. Disponível em: <http://claquetes.wordpress.com/2012/03/02/
cinema-a-invencao-de-hugo-cabret/>. Acesso em: 24 abr. 2013.
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magia e, por conta do início da Primeira Guerra Mundial, seus filmes perderam pú-
blico destruindo o seu sonho com do cinema. Méliès acredita que não tenha sobrado 
nenhum de seus filmes, pois seus filmes tinham sido vendidos e queimados para se 
transformar em substâncias químicas. Hugo lembra do seu autômato e vai buscá-lo 
para fazer uma surpresa à Méliès, mas chegando à estação o inspetor está a sua pro-
cura, porque descobre que seu tio havia morrido e que ele vivia sozinho na estação. 
Na perseguição Hugo cai na estação E seu robô é lançado nos trilhos. Hugo con-
segue resgatar o robô, mas é pego pelo inspetor. Georges protege Hugo dizendo ao 
inspetor que agora o menino está sob seus cuidados e o leva para sua casa. Tempos 
depois acontece um festival de cinema no qual são apresentados filmes recuperados 
do Méliès. Georges, emocionado sobe ao palco e agradece a Hugo por ter descober-
to sua história. Isabelle começa então a escrever um livro sobre a vida de Hugo e o 
filme termina com a cena do autônomo sentado em uma sala.

Uma história a ser lembrada

A história do cinema é um difícil caminho a ser retratado, pois existem várias 
formas de entender o que o próprio termo “cinema” representa. Por volta de 1890 o 
cinema já aparecia em pequenas cenas nas apresentações de circo da época. Méliès 
era um ator de circo e, a partir de sua experiência circense, transpôs para a imagem 
dos antigos cinematógrafos cenas de sua imaginação. Por meio de mágica, truques 
e efeitos especiais Méliès foi capaz de criar as primeiras aventuras no cinema, como 
é o caso do filme “Viagem à Lua” que pode ser considerado o primeiro filme de fic-
ção científica produzido. A capacidade de criação de Méliès era muito grande, pois 
de 1896 a 1913 dirigiu 531 filmes, que após ter-se desiludido com o cinema e com 
a arte, acaba incinerando suas produções. Hoje restam apenas algumas delas que 
foram encontradas nas mãos de colecionadores de sua época. Essa história pode ser 
vista no enredo do filme “A invenção de Hugo Cabret” e é neste sentido que estabe-
lecer uma relação entre os dois filmes torna-se um elemento rico para análises e dis-
cussões. É importante lembrar aqui que a história no filme é contada sem exageros e 
invenções mirabolantes, uma coisa difícil de encontrar nos filmes atuais, nos quais 
a fantasia prevalece. Além disso, os dois filmes são produções em século diferentes 
que utilizam de tecnologias para sua produção totalmente diferentes, o que os torna 
passíveis de análise de comparação. Assim para quem quer entender o cinema e a 
ficção científica assistir os dois filmes é um caminho interessante, pois o segundo 
conta a história do primeiro, sendo assim, um acaba complementando o outro e os 
dois nos dão um panorama completo do início dessa arte que encanta a todos.
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FRANKENSTEIN

Karyne Kich
Letícia Manica Grando

Sinopse

O filme conta a história de Victor Frankenstein, um estudante de medicina que 
cria um ser com partes de outros seres. O ser criado tem uma aparência esquisita 
e pode ser comparado a um monstro, que leva como nome Frankenstein. O filme 
Frankenstein teve origem do romance de Mary Shelley, Frankenstein or the Mo-
dern Prometheus e o nome Frankenstein pode ter sido influenciado pela autora ter 
conhecido um membro da família Frankenstein. Depois da obra surgiram várias 
versões do livro, sendo uma delas lançada em cinema mudo no ano de 1910 e outra 
de grande impacto no ano de 1931. 

Ficha Técnica
Título original: Frankenstein ou Prometeu Moderno
Ano do romance: Escrito entre os anos de 1816 e 1817, publicado em 1831
Duração: Versão 1910: 13 minutos
Versão 1931: 70 minutos
Local: Versão de 1910: Nova York
Versão de 1931: Nova York
Roteiro: Versão de 1910: Edison Studios
Versão de 1931: Universal Studios
Direção: Versão de 1910: James Searle Dawley
Versão de 1931: James Searle Dawley
Personagens principais: Versão de 1910: Versão de 1910: Mary Fuller (Eli-

zabeth), Charles Ogle (o monstro), Augustus Phillips (Dr. Frankenstein); Versão 
de 1931: Colin Clive (Henry Frankenstein), Boris Karloff (Monstro), Dwight Frye 
(Fritz), Mae Clarke (Elizabeth).5

O romance “Frankenstein or the modern prometheus” 

A obra de Frankenstein or the Modern Prometheus em língua portuguesa 
“Frankenstein O Prometeu Moderno” teve como inspiração a história da lenda gre-
ga “Prometeu e a criação de vida na terra”, a qual conta a história do Prometeu que 
juntamente com seu irmão Epimeteu misturando-se um pouco de terra com água e 

5	 Cineplayers.	Disponível	em:	<http://www.cineplayers.com/filme.php?id=616>.	Acesso	em:	24	abr.	2013.
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assim fez o homem à semelhança dos deuses, este homem era superior a todos os 
outros animais, este era o mito do Prometeu, que é o coração do clássico.

 O assunto da obra Frankenstein é a produção da vida pelo homem, as respon-
sabilidades do criador para com a criatura, e toda a questão ética e moral que esta 
situação desencadeia. Mas é também uma história de buscas, superação, conheci-
mento e de vencer a solidão. 

Na obra, o monstro sente-se solitário e mostra ao leitor que possui sentimen-
tos, algumas das partes o personagem principal mostra-se solitário e sentimental: 
“Jamais virá um ser semelhante a mim, ou que quisesse relacionar-se comigo. Eu 
não dependia de ninguém nem estava relacionado com ninguém.” “Eu era horroroso 
e gigantesco. Que significava aquilo? Quem era eu? O que era eu? Donde vinha eu? 
Qual era meu destino? Era constantemente assaltado por essas perguntas, mas não 
conseguia respondê-las.” 6

O primeiro filme de Frankenstein (1910)

Figura 1: Folder da divulgação

Fonte: black and White movies 5

O filme não possui falas, marcando assim o cinema mudo, apenas imagens 
preto e branco, com trilha sonora no fundo, de acordo com os recursos disponíveis 
da época, sendo este filmado em apenas três dias. Porém, com esses recursos foi 
capaz de transmitir a mensagem através das cenas, em pouco tempo contando à 
história que está descrita no livro. 

Frankenstein é um cientista obcecado pela morte e tem a ideia de criar 
uma nova vida e inventa sua própria criatura no laboratório, onde mistura em 
um caldeirão algumas poções que emitem fumaças, trancando o local para 

6	 FRANKENSTEIN.	Na	tela	ou	os	vaso	comunicantes	entre	a	ciência	e	cultura.	César	Carrillo	Trueba,	Belo	Horizonte,	MG,	2012.
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visualização da experiência e, por um pequeno orifício, observa o resultado, o 
qual espera ansiosamente. 

 A criatura inventada possui cabelos, cérebro e até feições de um ser huma-
no, mas é um monstro (Figura 2), que mais tarde, acaba revoltando-se contra o 
próprio criador.

Figura 2: O primeiro “Monstro Frankenstein”

Fonte: <http://www.lpm.com.br>7

O segundo filme de Frankenstein (1931)

Figura 3: Capa do DVD, 1931

Fonte: blog Filmes clássicos e livros8

Dr. Victor Frankenstein é um cientista louco que tinha o sonho de inventar 
alguma coisa que fosse inesquecível para a humanidade, logo dedica o seu tempo à 
procura de mortos e junta partes de diversos cadáveres para fazer um único homem, 
a fim de dar vida a este ser.

7	 <http://www.lpm.com.br/site/default.asp?Template=../livros/layout_produto.asp&CategoriaID=636453&ID=618263>
8	 Blog	Filmes	Clássicos	e	Livros.	Disponível	em:	<http://filmesclassicoselivros.blogspot.com.br/2011/07/frankenstein-1931.

html>. Acesso em: 24 abr. 2013.



28

Procurando alcançar seus objetivos, manda Fritz seu assistente, que era anormal, 
procurar cérebros no laboratório da universidade. Fritz leva ao Dr. Victor Frankens-
tein um cérebro de um criminoso que se encontrava em estudo na universidade. Dr. 
Frankenstein não sabia que o cérebro trazido por Fritz era anormal e coloca-o em sua 
criatura. Em uma noite de tempestade prepara o seu experimento, pois acreditava que 
por meio da eletricidade seria possível avivar corpos estáticos. Dr. Frankenstein ativa 
sua máquina e eletrifica sua criatura por meio da descarga elétrica dos raios. Durante 
a experiência pessoas próximas a Frankenstein tentam fazer com que ele desista do 
experimento, mas o cientista insiste que está certo e acaba insuflando vida à sua cria-
tura. Após ver que conseguiu realizar sua façanha, exclama: “Agora eu sei como é ser 
Deus’’, mas muitas surpresas ainda estariam por vir.

A imagem mais marcante entre todas de Frankenstein e a mais conhecida foi 
criada por Boris Karloff na versão de 1931, apresentada na Figura 4.

Figura 4: Monstro criado por Boris Karloff: Frankenstein

Fonte: House of Thrillers9

Características da época

O filme Frankenstein é do gênero terror, mas pode ser considerado também 
um filme de ficção científica, pois apresenta aspectos da ciência e da tecnologia 
e imagens ficcionais dessas.  Quando o primeiro filme foi lançado, em 1910, este 
teve muito sucesso, mesmo numa época em que o cinema era pouco evidente.  Já 
em 1931, na segunda versão do filme Frankenstein, o contexto cinematográfico era 
outro, pois o cinema começava adquirir certa maturidade. 

No primeiro filme de Frankenstein a produção era como um teatro filmado. A filma-
gem era preta e branca, sem falas, em um só plano. Já na segunda versão em 1931, o filme 
era colorido, com diálogos e tecnologias mais avançadas na produção cinematográfica. 

9	 House	of	Trillers.	Disponível	em:	<http://houseofthrillers.wordpress.com/2011/06/04/frankestein-the-modern-prometheus-
mary-shelley>. Acesso em: 24 abr. 2013.
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No início do século XVIII Mary Shelley escreveu a história que deu origem ao 
filme Frankenstein. Nesta época prevalecia na sociedade uma visão mecanicista do 
pensamento, na qual qualquer realidade natural pode ser comparada a uma estrutura 
semelhante a uma máquina. O mecanicismo é fortemente influenciado pelas leis da 
Física, especialmente pela mecânica de Newton, do final do século XVII. 

Na Física, o mecanicismo tem como fundamento que todos os fenômenos da 
natureza podem ser explicados por meio da mecânica, assim a própria mecânica é 
superior as outras ciências. 

Em relação à eletricidade houve um grande avanço com Talles de Milleto, 
que realizou uma experiência, onde atritava-se resina com tecido (ou pele animal, 
não se sabe direito o que foi usado). Com este fato, observou que era possível atrair 
pequenos pedaços de palha. Essas observações ficaram intactas.

Ainda no século XVIII, o inventor norte-americano Benjamin Franklin ao sol-
tar uma pipa de papel com uma chave pendurada na ponta, percebeu que havia uma 
carga elétrica. Franklin realizou experimentos e baseado nas teorias da eletricidade 
e em uma noite de tempestade, comprovou que os raios eram correntes elétricas de 
grande intensidade. O romance de Frankenstein de Mary Shelley, possivelmente 
possui uma relação com o caso, devido este estar em alta na época, por isso relacio-
na seu romance com a eletricidade em um dia de chuva. 

Relação das versões 1910 e 1931

Entre os dois filmes existem poucas relações, porém o que permanece entre os 
dois, é a intenção do cientista, onde eles dão vida a outro ser humano e no final a cria-
tura se revolta contra seu próprio criador, também retratado pelo livro do século XIX. 

A primeira versão do filme e a segunda retratam os cientistas como “lou-
cos”, nas quais os cientistas não têm limites. Ambos vão à busca do seu objetivo 
mesmo custando sua própria vida. Neste sentido o cinema contribuiu para uma 
visão de cientista como um ser “louco” e obstinado a seguir um determinado 
objetivo, a qualquer custo. 

A visão do cientista nos filmes

Dr. Frankenstein em 1910 é um médico pesquisador, preocupado em fazer 
algo novo. Abandona a família e amigos por um único objetivo: dar vida a um ser 
humano por meio de um experimento. A possibilidade de criar um ser deixa Dr. 
Frankenstein em estado de êxtase.

Dr. Frankenstein 1931 passa a maior parte de sua vida dedicada ao seu so-
nho: produzir vida a um ser humano juntando partes de outros corpos. Para atingir 
tal objetivo utiliza-se dos raios da tempestade, que dá vida ao seu monstro, pois 
naquela época a Química, a Física e a eletricidade estavam em alta. Nesta se-
gunda versão do filme o cientista buscou criar um homem a sua própria imagem, 
sem levar Deus em consideração e sente-se o próprio. Lida com os dois maiores 
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mistérios da criação: a “vida e a morte”. Mas na ciência existem limites, sempre 
devemos saber até onde se pode chegar. Assim a história do filme mostra que a 
criatura (Frankenstein) revolta-se contra seu criador (Dr. Frankenstein), demons-
trando o poder limitado da ciência e de quem a conduz, o cientista. A lei de Deus 
prevalece sobre a lei dos homens. 

O laboratório nos filmes

Na primeira versão do filme de 1910 não são apresentadas tecnologias e um la-
boratório equipado, apenas um caldeirão e um esqueleto no cenário do experimento. 
O laboratório da versão de 1931 há diversas aparelhagens e engrenagens dentre elas 
uma maca com um guindaste que tem a capacidade de elevar o corpo até a o alto do 
castelo para receber uma descarga elétrica (Figura 5).

 
Figura 5: Maca para testar a eletricidade

Fonte: 2 bp blogspot 10

Outras versões de Frankenstein

“Life Without soul” (1915); “Il mostro di Frankenstein” (1920); “A Noiva de 
Frankenstein” (1935); “O Filho de Frankenstein” (1939); “A Maldição de Fran-
kenstein” (1957); “O Castelo de Frankenstein” (1970); “O Jovem Frankenstein” 
(1974); “Frankenstein: O Terror das Trevas” (1990); “Frankenstein de Mary Shel-
ley” (1994); “Frankenstein” (2004), entre outros.

10	 Disponível	em:	<http://2.bp.blogspot.com/-dlxT0dhB_To/T3i1YD7DimI/AAAAAAAAA_w/0rYttT8O0Oc/s1600/Frankenstein1.
jpg>. Acesso em: 24 abr. 2013.
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O MÉDICO E O MONSTRO 
(VERSÃO DESENHO ANIMADO)

Fabíola Cezar Faria
Kathya Rogéria da Silva

Capa do DVD O Médico e o Monstro versão desenho animado

Ficha Técnica
Título: O Médico e o Monstro (Dr. Jekyll and Mr. Hyde)
Duração: Versão desenho animado: 60 minutos
Versão de 1920: 82 minutos
Versão de 1931: 96 minutos
Versão de 1941: 113 minutos
Versão de 2002: 120 minutos
Ano: Versão desenho animado sem informações. Há também versões de 1920 

(cinema mudo), 1931, 1941, 2002 e 2008.
Local: Versão desenho animado: sem informações. 
Versão de 1920: Estados Unidos
Versão 1931: Estados Unidos 
Versão 1941: Estados Unidos
Versão 2002: Reino Unido
Roteiro: Versão desenho animado: sem informações
Versão de 1920: Robert Louis Stevenson (estória), Clara Beranger, Thomas 

Russell Sullivan (peça - não creditado) e Oscar Wilde (romance - não creditado)
Versão 1931: Samuel Hoffenstein e Percy Heath
Versão 1941: John Lee Mahin
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Versão 2002: Martyn Hesford
Origem do roteiro: baseado no livro “Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. 

Hyde” escrito por Robert Louis Stevenson em 1886.
Direção: Versão desenho animado: sem informações
Versão de 1920: John S. Robertson
Versão 1931: Rouben Mamoulian
Versão 1941: Victor Fleming
Versão 2002: Maurice Phillips
Premiações: Versão de 1931: 1) Oscar 1932 (EUA): Venceu na categoria de 

melhor ator principal (Fredric March). Indicado na categoria de melhor fotografia 
(Karl Struss) e melhor roteiro adaptado (Percy Heath e Samuel Hoffenstein). 2) 
Festival de Veneza1932 (Itália): Recebeu o prêmio da audiência de ator favorito 
(Fredric March) e história fantástica mais original (Rouben Mamoulian).

Versão de 1941: Oscar 1942 (EUA): Indicado nas categorias de melhor edição, 
melhor trilha sonora - drama e melhor fotografia - preto e branco.

Sinopse

Na Londres do século XIX, o médico e pesquisador Henry Jekyll (Spencer 
Tracy) tenta provar a teoria na qual bem e mal existem em todas as pessoas. Seu 
trabalho é muito criticado por todos. Após trabalhar incansavelmente em seu labora-
tório, Jekyll elabora uma fórmula que desperta o pior das pessoas comuns. Ele bebe 
a poção e, como resultado, seu lado demoníaco, Mr.Hyde, é revelado. Inicialmente 
Jekyll acredita ser possível controlar as aparições de Hyde, mas logo ele perceberia 
que estava totalmente enganado.

Introdução

Na época do lançamento “Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” em 1886 
foram vendidos quarenta mil exemplares do livro em apenas seis meses. 

No conto de Stevenson, um brilhante e virtuoso médico no século XIX em 
Londres dá início a uma experiência com uma estranha poção, a qual faz aflorar no 
ser humano seus instintos primitivos. Doutor Jekyll começa a testar em si próprio 
a sua fórmula desconhecida, assumindo um comportamento agressivo, totalmente 
contrário a sua personalidade. Sob o efeito da droga, passa a cometer crimes he-
diondos que aterrorizam a população londrina. O lado bom e mal lutam entre si no 
mesmo homem, pelo domínio do seu corpo e da sua alma.

Este clássico exemplifica o mal que as drogas fazem, trazendo uma mensagem 
que se mantém sempre atual.

A tradução do título do filme para a língua portuguesa sofreu algumas altera-
ções, isto é, no original em inglês, embora Dr. Henry Jekyll seja um médico, esta 
palavra não aparece no título do filme, o mesmo ocorre com o termo monstro, que 
embora seja utilizado em alguns trechos para descrever a figura do Sr. Hyde também 
não foi usado no título em inglês. 
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Acredita-se que essa tradução seja “herança” portuguesa, pois algumas das 
edições do livro em língua portuguesa publicadas em Portugal já tinham esse título.  
No Brasil existem traduções que receberam o título “O Médico e o Monstro”, mas 
há também algumas intituladas “O Doutor Jekyll e o Monstro” (Paulinas, 1968); “O 
Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde” (Editora Tecnoprint, 1971).11

Adaptação para o cinema

A primeira versão cinematográfica de “O Médico e o Monstro” é americana, 
de 1908, dirigida por Otis Turner e produzida por William Selig. Nesse filme já são 
introduzidas os personagens da noiva e do sogro do Dr. Jekyll, inexistentes na história 
de Stevenson, mas absorvidas da adaptação teatral da história, de 1897, por Luella 
Forepaugh e George Fish. Já na versão desenho animado, o roteiro segue o livro.

Desde então, sucederam-se diversas adaptações de “O Médico e o Monstro” 
para o cinema nos EUA, Dinamarca, Inglaterra, Alemanha e outros países. De 1914 
em diante surgem as primeiras paródias ou adaptações livres. Dentre as mais céle-
bres versões da novela de Stevenson estão a de John S. Robertson, de 1920, com 
John Barrymore; a primeira versão sonora, de Rouben Mamoulian, de 1931, com 
Fredric March (ganhador do Oscar por sua atuação como Jekyll/Hyde), e a de Vic-
tor Fleming, de 1941, com Spencer Tracy, Lana Turner e Ingrid Bergman – todas 
norte-americanas.

Produções posteriores em outras fontes midiáticas:

1. Desenhos animados

No episódio “Hyde and Go Tweet” de Frajola e Piu-Piu (segmento de The 
Looney Tunes Show), o gato e o passarinho vivem uma aventura assustadora no 
escritório do Dr. Jekyll, que transformou-se numa criatura sinistra ao ingerir uma 
bebida que acabou de inventar. Piu-Piu toma a poção e também sofre uma mutação 
assustadora: um imenso pássaro amarelo com impulsos nada amistosos.

O episódio chamado “Dr. Jekyll and Mr. Mouse” de Tom e Jerry, 1947.  
O episódio “Hyde and Hare”, do desenho do Pernalonga, de 1955.
No episódio “Arthur’s Almost Live Not Real Music Festival” de Arthur, o 

personagem Cérebro mostra seu vídeo musical chamado “Jekyll & Hyde”.12

2. Quadrinhos

O Incrível Hulk, da Marvel Comics é o exemplar mais clássico de adaptação 
tanto de O Médico e o Monstro quanto de Frankenstein.

11	 Informações	obtidas	em	<http://www.abralic.org.br/anais/cong2011/AnaisOnline/resumos/TC0377-1.pdf>.	Acesso	em:	29	
abr. 2013.

12	 Informações	obtidas	em	<	http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v57n4/a32v57n4.pdf	>.	Acesso	em:	29	abr.	2013.
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Em uma história publicada em 1990 no Brasil, o personagem Pateta dos estú-
dios Walt Disney, é o próprio Dr. Jekyll e se transforma em Mr. Hyde.13

Capa do gibi do Pateta

Fonte: Skoob Livros14

Mister Hyde, outro personagem da Marvel Comics, é uma adaptação mais 
literal do personagem do romance.

A obra Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Guido Crepax. 

3. Séries

Jekyll (TV series) (2007) - série britânica produzida pela Hartswood Films e Sta-
gescreen Productions para a BBC One, escrita por Steven Moffat e com um total de seis 
episódios de 55 minutos cada. Ator principal ganhou prêmios pela brilhante interpreta-
ção do Dr.Jekyll e Mr.Hyde. Na série Sanctuary, nos episódios 07 e 08 da 3ª Temporada. 

4. Filmes

A Liga Extraordinária, filme norte-americano de 2003. Grandes nomes da li-
teratura mundial são reunidos pela Rainha Vitória para combater um homem que 
deseja dominar o planeta.

O Incrível Monstro Trapalhão, filme brasileiro de 1980. Uma paródia realiza-
da pela trupe humorística Os Trapalhões.

13	 Informações	obtidas	em	<http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v57n4/a32v57n4.pdf>.	Acesso	em:	29	abr.	2013.
14	 Skoob	Livros.	Disponível	em:	<http://www.skoob.com.br/livro/247337>.	Acesso	em	29	abr.	2013.
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The Pagemaster, filme estadunidense de 1994. Para abrigar-se de uma tempes-
tade, um garoto esconde-se numa biblioteca e acaba fazendo uma viagem inusitada 
em um mundo ilustrado onde encontra diversos clássicos da literatura.

Van Helsing - O Caçador de Monstros, 2004. Logo no início do filme, na 
catedral de Notre Dame, o protagonista enfrenta um homem grotesco de aparência 
monstruosa. Quando Van Helsing o chama pelo nome de Dr. Jekyll, este o corrige, 
afirmando que seu nome atual é Mr. Hyde. Em certo momento, ambos afirmam que 
se enfrentaram em Londres, local onde ocorre a história do livro.

Filmes como A ilha do futuro (1987), de Antonio Margheritti, Mary Reilly 
(1996), de Stephen Frears e Planeta do tesouro (2002), de Ron Clements e John Mus-
ker são exemplos de outros filmes inspirados na obra de Robert Louis Stevenson.15 

5. Música

Os personagens e o próprio filme foram lembrados em algumas músicas de 
diferentes estilos musicais. Como por exemplo, na música My Jekill doesn’t Hide, 
de Ozzy Osbourne, do álbum Ozzmosis de 1995. Na música Dr. Jackal & Mr. Hide 
da banda sueca Millencolin em 1996.

No Brasil, a música “O Mérito e o Monstro” da banda brasileira O Teatro Má-
gico do álbum “Segundo Ato” e o clipe e música “O médico e o Monstro” da banda 
de rock cristão Resgate de 2006.

O filme

No filme “O Médico e o Monstro”, o cientista representado pela figura do Dr. 
Jekyll busca o ser humano perfeito por meio do controle da mente humana, separando-a 
em duas partes, a natureza boa e a má. Para atingir seu objetivo o cientista utiliza drogas, 
mesmo infringindo as regras sociais e indo contra as pessoas de sua convivência. 

O cientista era obcecado pela busca do seu objetivo e faz experiências com seu 
próprio corpo, entretanto realiza sozinho, tendo como única testemunha seu gato de 
estimação, que convive com ele no laboratório de sua casa.

Antes de ingerir as drogas Dr. Jekyll pede que Deus o ajude, toma uma mistura 
feita a partir de um líquido de coloração vermelha e um pó (embalagem com uma 
caveira) que forma uma fumaça preta e uma solução verde. Após a ingestão, Dr. 
Jekyll cai no chão e logo levanta todo rasgado na forma de um monstro, mas man-
tém a consciência de que deve trazer de volta o Dr. Jekyll. Para isso ele prepara uma 
nova solução de coloração azulada e que borbulha instantaneamente em vermelho. 
Após ingerir a mistura ele volta a ser Dr. Jekyll. Nesse momento passam a conviver 
as duas formas, o cientista, Dr. Jekyll e o monstro, ou seja, o bem e o mal, agora 
denominados Jekyll e Dr. Hyde.

Com o passar do tempo as duas personalidades começam a entrar em conflito, apa-
recendo o Dr. Hyde, durante as noites ele aparece praticando crimes nas ruas de Londres.

15	 Informações	obtidas	em:	<http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v57n4/a32v57n4.pdf>.		Acesso	em:	29	de	abril	de	2013.
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Cena do filme: Dr. Hyde praticando ações más

Fonte: Cena do filme

Após cometer crimes, Dr. Hyde sempre retorna ao laboratório, onde toma um 
líquido vermelho para voltar a ser Jekyll. Passado um tempo, as drogas não funcio-
nam mais e a parte má começa a dominar o lado bom. Em uma das noites Dr. Hyde 
ordena em seu subconsciente que Dr. Jekyll faça seu testamento deixando tudo para 
ele e o entregue a seu advogado, o Dr. Utterson.

Em função das exigências do Dr. Hyde, Jekyll avisa para os empregados de 
sua casa que Hyde é seu ajudante e pode entrar a hora que quiser em seu laboratório.

O advogado do Dr. Jekyll, Utterson, começa a desconfiar de Hyde e vai até a 
casa de Jekyll em busca de pistas. Lá ele encontra Hyde que fica alterado com sua 
presença. Após a saída de Utterson, Dr. Hyde retorna ao laboratório e prepara a so-
lução que ao ingerir volta a ser o Dr. Jekyll, que fica preocupado com seus amigos. 

No dia seguinte ele acorda com o corpo do Hyde, mesmo sem ingerir a solu-
ção, mostrando assim que o lado mal está dominando o seu corpo. Para voltar a Dr. 
Jekyll, ele precisa tomar doses cada vez maiores da droga. Dr. Jekyll escreve em seu 
diário que está cada vez mais difícil conviver com as duas personalidades e por isso 
decide livrar-se da parte má para sempre.

A luta para acabar com o mal é difícil de vencer, pois Hyde afirma que Dr. 
Jekyll o deixou preso por muito tempo, mas que agora é a sua vez de libertar-se. Ao 
final, Hyde aparece morto em seu laboratório com um testamento ao seu lado e seu 
diário no qual contava toda a história que havia passado.
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Cena do filme: Morte do Dr. Jekyll na forma de Dr. Hyde

Fonte: Cena do filme

O laboratório

O laboratório mostrado nessa versão do filme está dentro da casa do Dr. Jekyll 
é composto por muitas vidrarias e equipamentos (béqueres, balões volumétricos, 
provetas, aparelhos de destilação etc.) e esqueletos; há também um gato como seu 
ajudante e um rato que acaba por se intoxicar com a substância sólida vermelha 
utilizada antes pelo Dr. Jekyll e se transforma em um rato monstro.

Cena do filme: Dr. Jekyll em seu laboratório

Fonte: Cena do filme

O cientista

O cientista é mostrado como uma pessoa sozinha, sem família, convive apenas 
com seus empregados e poucos amigos. Trabalha dias e noites seguidas e tem um 
gato como companheiro em seu laboratório.  Seu objetivo era provar sua teoria de 
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que era possível separar a natureza boa e má, tornando os seres humanos perfeitos. 
Para atingir esse objetivo não mede esforços e faz o uso do seu próprio corpo para 
testar suas drogas. Entretanto a busca do seu objetivo o leva a um drástico fim, pois 
perde totalmente o controle de sua experiência.

O médico e o monstro (Versão de 2008)

Capa do DVD O Médico e o Monstro – versão 2008

Ficha Técnica
Título: O Médico e o Monstro (Dr. Jekyll and Mr. Hyde)
Duração: 89 minutos
Ano: 2008
Local: Canadá
Roteiro: Paul B. Margolis, Robert Louis Stevenson
Origem do roteiro: baseado no livro “Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. 

Hyde” escrito por Robert Louis Stevenson em 1886.
Direção: Paolo Barzman

Sinopse

Dr. Henry Jekyll é um médico bem-sucedido que está envolvido em uma pes-
quisa sobre uma rara planta da Amazônia. Essa planta é conhecida por poder separar 
a alma, em dois lados, o bem e o mal. Durante sua pesquisa, a fim de isolar as pro-
priedades psicotrópicas da planta, ocorrem alguns assassinatos brutais que deixam 
a cidade amedrontada. Enquanto suas noites são perdidas, Dr. Jekyll acorda com 
recordações de sangue e memórias violentas dos gritos das vítimas. Ele pede ajuda 
a advogada Claire Wheaton, para se entregar e ser condenado a morte. Ela acredita 
que ele está sofrendo de transtornos psicológicos. Jekyll percebe que perdeu o con-
trole, que Hyde (o lado mau) agora emerge em corpo e alma e matanças terríveis 
continuam a acontecer.
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O filme

Essa versão do filme se passa na cidade de Boston/EUA, no qual Dr. Jekyll é 
um médico rico e conceituado na cidade. Nas primeiras cenas, ele já aparece envol-
vido em uma pesquisa que começou um ano anterior quando ele estava visitando 
a Amazônia e, conheceu algumas tribos e um shaman que o apresentou a uma flor 
rara, que era capaz de separar a alma humana, alterando as propriedades genéticas 
humanas, permitindo que o mal saísse, permanecendo apenas a parte boa.

Ao encontrar a flor, ele tentou isolar suas propriedades psicotrópicas e após 
vários testes, Dr. Jekyll decide tomar a solução preparada por ele em seu laboratório 
um catalisador disparou o efeito e como ele queria saber o porquê, decide injetar 
a solução da flor rara. Essa pesquisa se tornou uma obsessão, ele queria entender 
como é possível ter duas personalidades que lutam pelo controle e como médico ele 
acreditava ter relação com a natureza da saúde e da doença.

Dr. Jekyll injeta em seu corpo a solução da flor rara e após o lado mal começa 
aparecer com mais força, o transformando fisicamente e realizando algumas atitu-
des incomuns a personalidade do Dr. Jekyll, como derrubar os livros da biblioteca e 
utilizar uma adaga (faca) para escrever na agenda.

Segundo Dr. Jekyll, Edward Hyde aparecia uma ou duas vezes por semana, 
sempre à noite. Dr. Jekyll conseguia o controlar tomando um soro, mas aos poucos 
Hyde foi se fortificando e o soro já não fazia mais efeito.

A advogada Claire acredita que Dr. Jekyll está protegendo o verdadeiro culpa-
do pelos crimes e começa a procurar evidências, chegando a uma casa que pertencia 
a Dr. Jekyll que segundo ele teria alugado a um primo, mas na realidade era onde 
Hyde se escondia. 

Os criminalistas de Boston continuam a procurar o culpado pelos crimes aconte-
cidos, mas encontram problemas a não conseguirem identificar as digitais do suspeito.

Dr. Jekyll continua sua busca por isolar o gene do Hyde para conseguir elimi-
ná-lo. Quando finalmente consegue separar e está preparando a seringa para aplicar, 
a polícia invade seu laboratório e o prende. Dr. Jekyll pede o antídoto para Claire, 
mas ela não acredita que ele está sofrendo de transtornos psicológicos.

No dia do julgamento de Dr. Jekyll, a imprensa e várias pessoas o chamam 
de monstro. Ele pede para Claire para ser condenado a morte, mas ela insiste em 
encontrar Hyde. Para isto, o julgamento é adiado e Dr. Jekyll tenta se suicidar, 
cortando seus pulsos na prisão. Claire leva o antídoto preparado por Dr. Jekyll, ele 
injeta o líquido presente na seringa e começa a surtar, mostrando a dualidade entre 
o bem e o mal em conversas desconexas.  

No julgamento, Claire defende a ideia de Dr. Jekyll estar sofrendo de trans-
torno de identidade, afirmando que Dr. Jekyll e Hyde são pessoas diferentes e para 
comprovar isto, ela convida o perito em DNA do caso e explica que o DNA humano 
é formado por apenas um fragmento polimórfico e que para identificar uma pessoa 
é preciso apenas isolar este fragmento. Como o DNA encontrado nas cenas dos cri-
mes apresenta dois fragmentos polimórficos, o mesmo não pode ser de Dr. Jekyll e, 
por isso o réu, Dr. Jekyll foi considerado inocente pelos jurados.
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Dr. Jekyll retoma sua vida, como um conceituado médico e marca de se encon-
trar com Claire. Ao encontrá-la novamente se transforma em Hyde.            

O laboratório

Nesta versão aparecem dois laboratórios, o do Dr. Jekyll e da criminalística da 
polícia da cidade de Boston.

O laboratório do Dr. Jekyll é em uma casa, no térreo e tem saída direta para 
rua, sendo a porta fechada com tela. O ambiente é claro e apresenta vários equipa-
mentos como: agitador magnético, microscópio, computador, centrifuga e ainda um 
equipamento capaz de identificar genes. Dr. Jekyll ainda tem amostras de sangue 
identificadas e de diferentes colorações.

As análises são realizadas pelo Dr. Jekyll são todas efetuadas pelos computa-
dores que ao final apresentam um espectro com as conclusões detalhadas. 

Ainda, o laboratório tem pia, armários, luminárias próximas das mesas. Algu-
mas vidrarias também podem ser vistas como é caso de placa de Petri, erlenmeyers, 
balão volumétrico, pipeta eletrônica, entre outros.

Cena do filme: Dr. Jekyll fazendo testes nas amostras de sangue

Fonte: Cena do filme

No laboratório da criminalística, o ambiente também é claro e várias pes-
soas estão trabalhando neste local, existem vários erlenmeyers em uma estante 
aberta, outros erlenmeyers com soluções coloridas, pissetas, tubos de ensaio e 
balões volumétricos. 

Assim com o laboratório do Dr. Jekyll apresenta luminárias, computadores 
e equipamentos. 
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Cena do filme: investigadora no laboratório

Fonte: Cena do filme

O cientista

Nesta versão são mostradas duas classes de cientistas, o próprio Dr. Jekyll e os 
criminalistas que ajudam a solucionar o caso. 

Durante todo o filme, Dr. Jekyll usa roupa social e, quando está no hospital usa 
jaleco e estetoscópio. Quando vai para o laboratório, Dr. Jekyll não usa equipamen-
tos de proteção individual. 

Dr. Jekyll é um homem com poucos amigos. Nessa versão, ele apenas se re-
laciona com o marido de uma paciente que morreu após anos de tratamento, a em-
pregada de sua casa e a advogada Claire. Apenas em uma cena aparece conversando 
com outro médico a respeito de uma orientação aos alunos. 

Ele é um homem bem sucedido e reconhecido pelo seu trabalho e rico. 
Em vários momentos, Dr. Jekyll pede privacidade no laboratório, não tem aju-

dantes e demonstra certa obsessão pela sua pesquisa, fazendo o que for necessário 
para alcançar os seus objetivos.

Cena do filme: Dr. Jekyll em seu laboratório

Fonte: Cena do filme
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Já os criminalistas, são investigadores que trabalham para a polícia de Boston. 
São pessoas de diferentes etnias e aparecem em poucas cenas do filme. Nas cenas 
em que aparecem estão de jaleco, mas não devidamente fechados.
Não existem cenas que mostrem a convivência social destes cientistas e nenhuma 
característica psicológica marcante.

Cena do filme: perito no laboratório

Fonte: Cena do filme

Durante o julgamento uma mulher é chamada para depor, aparentemente ela é 
neurocientista e explica o transtorno de identidade.   

Em uma das cenas finais do filme, Claire consegue comprovar um erro co-
metido pelo perito em DNA, isto é, este não percebeu durante suas análises que 
havia mais de um fragmento polimórfico, pois segundo Claire, o cientista estava tão 
confiante que havia encontrado o culpado dos assassinatos que acabou por não com-
parar as amostras de DNA. Nessa cena, o cientista aparece com vestimenta social e 
fica com olhar decepcionado ao ser questionado e perceber seu erro.

A partir dessa cena, é possível perceber que o cientista não é o detentor da 
verdade absoluta, isto é, que ele pode errar e que muitas vezes estes erros fazem a 
diferença em relação a resoluções de crimes, na saúde e na tecnologia.
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Cena do filme: Perito em DNA sendo interrogado

Fonte: Cena do filme

Comparação entre as duas versões

As cenas dos filmes são em cidades diferentes, o da versão em desenho ani-
mado acontece em Londres enquanto o de 2008 em Boston. Além disso, a forma de 
narrar à história é diferente, isto é, enquanto na versão em desenho animado o Dr. 
Jekyll está sendo enterrado logo na primeira cena, na versão de 2008 alguns assas-
sinatos estão acontecendo na cidade. E ainda, nessa versão Dr. Jekyll e Hyde não 
morrem, são julgados e inocentados pelo júri.

O que os transforma em Edward Hyde é diferente, enquanto no primeiro o cien-
tista prepara soluções a partir de substâncias não identificadas que estão em sacos, 
na versão de 2008 as soluções são preparadas a partir de uma flor rara da Amazônia.

O cientista da primeira versão divide a sua ideia com colegas da universidade 
enquanto na versão de 2008, Dr. Jekyll não divide sua ideia com seus colegas.

Ainda, é possível observar a diferença nos efeitos especiais, enquanto na ver-
são de desenho animado pouco pode ser visto, na versão de 2008 estes são muito 
presentes e auxiliam a trama, favorecendo algumas cenas e chamando atenção a 
determinados fatos. 

Em relação às semelhanças, o Dr. Jekyll dos dois filmes tem um laboratório 
em casa, precisam de privacidade para trabalhar, são ricos e tem empregada que 
observa tudo que acontece, mas nada pode fazer para ajudar. 

A obsessão pela pesquisa de ambos é muito parecida, enquanto o da versão 
de desenho animado quer mostrar para os amigos e colegas da universidade que é 
capaz de separar o lado bom do lado ruim, o da versão de 2008 quer entender para 
explicar a natureza das doenças e da saúde.
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O DIA EM QUE A TERRA PAROU 

Diane Ferreira da Silva
Vanessa Masteguim da Silva

Capa do DVD - O dia em que 
a terra parou- versão 1951

Capa do DVD - O dia em que 
a terra parou- versão 2008

Ficha técnica
Título: O Dia em que a Terra Parou (The Day the Earth Stood Still)
Duração: Versão 1951: 92 minutos
Versão 2008: 106 minutos
Ano: Lançamento em 1951. Há também versão de 2008.
Local: Versão de 1951: Estados Unidos 
Versão 2008: Estados Unidos 
Roteiro: Versão de 1951: Edmund H. North e Harry Bates (história)
Versão de 2008: David Scarpa
Direção: Versão de 1951: Robert Wise 
Versão 2008: Scott Derrickson

Premiações

Versão de 1951:
1952 Globo de Ouro honorífico ao melhor filme a promover o entendimento 

internacional em 1952.
1995: Incluído no catálogo de filmes do Registro Nacional dos Estados Uni-

dos, criado para a preservação deste tipo de arte.
2000: Prêmio Chlotrudis, pela 136º posição na categoria melhores filmes do 

século XX.
Versão de 2008: não houve premiações.16

16	 Disponível	em:	<http://www.supersitebrasil.net/odiaemqueaterraparou.html#axzz2RwtKlGAm>.	Acesso	em:	20	maio	2013.
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Sinopse

O filme relata a história de um disco voador que pousa em Washington geran-
do um grande medo na população, tendo como ocupantes o robô Gort (Lock Martin) 
e um ser humanoide Klaatu (Michael Rennie). A missão do homem espacial era 
pedir paz aos habitantes do planeta Terra. Contudo, os habitantes da Terra julgam 
Klaatu como um ser perigoso e logo um soldado o atinge, gerando assim uma rea-
ção de fúria em Gort, que tem a missão de protegê-lo.

Introdução

“O Dia em Que a Terra Parou” na sua primeira versão, em 1951, é um filme 
baseado no conto “Farewell To The Master” de 1940, escrito por Harry Bates.  O 
filme é do gênero ficção científica e foi dirigido por Robert Wise. A história narra a 
visita de um ser humanóide à Terra que tem como objetivo pedir paz entre os povos 
dos planetas. 

O homem espacial Klaatu, um ser humanoide e seu robô Gort, trazem um ulti-
mato aos líderes da Terra para que cessem as guerras e a corrida armamentista, pois 
estas estariam prejudicando os habitantes de outros planetas.

O filme ocorre no cenário da Guerra Fria que teve seu início após a Segunda 
Guerra Mundial, onde houve a destruição de cidades pelo uso da energia nuclear. 

Nas cenas do filme pode-se observar que na década de 1950 os homens tinham 
o hábito de usar chapéus e andar bem vestidos. Outra característica presente no 
filme é o consumo de cigarros que era a “moda da época” e até mesmo os médicos 
consumiam dentro dos seus consultórios.

Outro fator observado é que já se acreditava na existência de vida em outro 
planeta, ou seja, extraterrestre.

O filme

O filme é um clássico da década de 1950 e a história se passa na cidade de 
Washington. A população é alertada que um objeto não identificado se aproxima 
da Terra, vindo do céu. A população fica em pânico e identifica esse objeto como 
um disco voador. A nave pousou sobre um gramado e a polícia, o exército e a 
imprensa foram acionados. Ao abrir a porta do disco voador apareceu o homem 
espacial (Klaatu) que tinha a aparência idêntica ao ser humano. Vestia uma roupa 
prata e segurava um objeto na mão que pretendia entregar ao povo da Terra, mas 
ao tentar abri-lo levou um tiro dos policiais. Este objeto era um presente para o 
chefe do planeta Terra, o qual ajudaria os cientistas a estudar os outros planetas. 
Ao receber um tiro saiu de dentro da nave um robô (Gort) que ao ver o Klaatu 
atingido reagiu lançando um raio laser fatal, em alguns soldados armados, porém 
o robô parou o ataque quando o homem espacial lhe pediu.  Klaatu foi levado para 
o hospital onde um representante do governo foi interrogá-lo. Klaatu declarou que 
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sua intenção era conversar com os chefes de todos os estados para alertar que o 
planeta Terra estava em risco. 

Os noticiários só falavam sobre a chegada do homem espacial e o exército 
ficou vigiando a nave e observando o robô Gort. A intenção era estudar e descobrir 
qual era a constituição dos seres vindos de outros planetas.

A população imaginava que o homem espacial tivesse uma aparência total-
mente diferente do ser humano e o fato deste ser um homem semelhante à popula-
ção deixou-os surpresos.

Klaatu ao perceber que não obteria êxito em sua conversa com o secretário 
do governo desaparece do hospital, deixando todos assustados, pois ninguém havia 
percebido sua ausência. Para não ser reconhecido, Klaatu veste-se de terno e gravata 
e vai morar em uma pensão. Na pensão passa a conviver como se fosse um habitante 
da Terra e faz amizade com uma mulher e seu filho.

Klaatu pergunta ao menino quem é o homem mais importante na cidade e ele 
responde que era o professor. Klaatu vai ao encontro do professor e chegando a casa 
deste encontra um quadro com algumas fórmulas, as quais faz a correção. 

Ao falar com o professor Klaatu explica o motivo da sua vinda a Terra, pois o 
Planeta em que ele vive está correndo perigo, porque a população da Terra está utili-
zando a energia nuclear de forma incorreta, gerando impactos que estariam afetando 
os planetas vizinhos. Diante disso o professor toma a decisão de reunir os cientistas 
para tentar ajudá-lo. 

Como a pressão do governo continua ainda grande, Klaatu envia um sinal por 
meio do corte da energia do planeta Terra e tudo fica paralisado. Enquanto isso os 
cientistas se reúnem e finalmente Klaatu consegue passar sua mensagem a popu-
lação da cidade de Washington e diz que a única coisa que veio fazer no planeta 
foi alertar a população sobre os danos que estavam causando com uso incorreto da 
energia nuclear, pois desta forma estão afetando os planetas vizinhos, que possuem 
robôs como o Gort, que são programados para destruir qualquer ameaça. Após a 
mensagem Klaatu e Gort retornam ao seu planeta.

Relação do filme de 1951 com o de 2008

Os filmes apresentam algumas relações, entre elas o objetivo principal do fil-
me que é o de alertar a população do planeta Terra sobre a destruição do mundo. No 
filme de 1951 o ser vindo de outro planeta é chamado de homem espacial e trás a 
mensagem para que os homens do planeta Terra parem de utilizar bombas nucleares.  
No filme de 2008 é chamado de extraterrestre e tem por objetivo mostrar o trata-
mento incorreto do homem e o meio ambiente, contudo o nome Klaatu permanece. 

A nave espacial não é a mesma ao se comparar os dois filmes, pois na versão 
de 2008 a nave possui o formato de uma esfera grande (Figura 2) e nela encon-
tram-se amostras de todos os DNAs da Terra, incluindo seres humanos, animais e 
vegetais. Enquanto na versão de 1951 a nave tem um formato que lembra um disco 
voador (Figura 1). E dentro dela tinha um grande computador com toque na tela e 
feixes de raio laser. Ambas apresentam o robô Gort.
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Figura 1: Nave espacial 1951

Fonte: Task17

Figura 2: Nave espacial 2008

Fonte: Pipoca combo18

Outra diferença observada no filme é quando Klaatu é atingido. No filme de 
1951 o homem espacial é levado para o hospital, enquanto na segunda versão do 
filme ele é levado para um laboratório de pesquisa do governo, onde o extraterrestre 
tinha em seu corpo uma camada de material orgânico que o protegia, que após ser 
baleado ele começa a perder a mesma. 

No segundo filme um extraterrestre já reside na Terra e convive com humanos. 
Este veio para obter informações do planeta, mas acabou ficando. Já no primeiro 
filme, Klaatu foi o primeiro homem espacial que veio ao planeta Terra.

O contexto da narrativa do filme é modificado na versão de 2008, na qual Gort 
(robô) emite pequenos insetos que saem do seu próprio corpo, que se multiplicavam e 
destruíam tudo o que tinha pela frente, porém Klaatu consegue impedir a destruição do 
planeta e vai embora com a nave, carregando junto o DNA do planeta Terra. Já na versão 
de 1951, o homem espacial passa a mensagem pedindo paz na Terra e vai embora. 

No filme de 1951 o governo envia um homem para obter informações do homem 
espacial, já no filme de 2008 quem obtém informações para o governo é uma mulher.

17	 Task.	Disponível	em:	<http://users.task.com.br/rsilveira/diaemqueaterraparou02.jpg>.	Acesso	em:	20	maio	2013.
18	 Pipoca	Combo.	Disponível	em:	<http://pipocacombo.com/wp-content/uploads/2009/01/dia_terra_parou.jpg>.	Acesso	em:	

20 maio 2013.
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O robô da versão de 1951 é feito de metal com aspecto flexível e possui tama-
nho aproximado de um ser humano (Figura 3), enquanto que na versão de 2008 o 
robô é gigante e revestido de um metal aparentemente mais duro (Figura 4). Obser-
va-se que ambos lançam raio laser emitido pela região dos olhos.

Figura 3: Robô Gort versão 1951

Fonte: 2 bp blogspot19

Figura 4: Robô Gort versão 2008

Fonte: Advivo20

A tecnologia da época do filme de 1951 

Os objetos tecnológicos mais utilizados no filme são: televisão, rádio e tele-
fone, sendo o mais acessível o rádio, pois se observa que na maioria das casas as 
pessoas o escutam com frequência. Em poucas cenas aparece o telefone que era 
geralmente utilizado em empresas ou órgãos governamentais.

Em algumas cenas do filme os efeitos cinematográficos eram simples, pois os 
efeitos de computação gráfica não eram utilizados.

Outra tecnologia abordada do filme é uso do raio laser pelo robô Gort, que era 
uma tecnologia nova da época. O raio laser foi descoberto pelo físico Albert Eins-

19	 2	 bp	 blogspot.	 Disponível	 em:	 <http://2.bp.blogspot.com/_i-D9ZHJp0u8/SEJ-Y2A-T2I/AAAAAAAAAJk/bKAVQPrO22Y/
s400/o+dia+em+que+a+Terra+parou.jpeg>.	Acesso	em:	20	maio	2013.

20	 Advivo.	 Disponível	 em:	 <http://www.advivo.com.br/index.php?q=sites/default/files/imagecache/imagens-mutirao/imagens/2008_
gort.png>. Acesso em: 20 maio 2013.
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tein no ano de 1916, a partir das teorias de Max Plank. No entanto, essa descoberta 
ficou esquecida durante a Segunda Guerra Mundial e somente em 1953, ou seja, 
trinta e sete anos depois foi produzido o primeiro laser, ou melhor, um dispositivo 
bastante similar ao laser atual, pois não tinha a capacidade de emitir ondas de forma 
contínua. Apesar de não ter sido o criador do laser, Einstein leva o crédito por ter 
sido o cientista que descobriu o efeito físico existente por detrás do funcionamento 
do laser, a emissão estimulada, essa que é a condição necessária para se ter o equi-
líbrio térmico da radiação com a matéria. 21

Na época em que o filme foi lançado (1951) o raio laser ainda não era uma rea-
lidade no campo da ciência, mas nas cenas do filme ele aparece na forma de ficção. 
A visão da sociedade nesta época sobre o raio laser é que este provocava destruição. 
Este fato pode ser visto na cena em que o robô Gort destrói tanques, carros, armas 
do exército e da polícia.

Produção do filme em preto e branco 

As experiências com filme colorido haviam começado já em 1906, mas só 
como curiosidade. Os sistemas experimentados, como o Technicolor de duas cores, 
foram decepcionantes e fracassaram na tentativa de entusiasmar o público. Mas, 
por volta de 1933, o Technicolor foi aperfeiçoado com um sistema de três cores 
comercializável, empregado pela primeira vez no filme Vaidade e beleza (1935), de 
Rouben Mamoulian.

Na década de 1950, o uso da cor generalizou-se tanto que o preto e branco 
ficou praticamente relegado a pequenos filmes. 22

Porém essa nova geração de filmes coloridos não agradou tanto a população 
que ainda era muito tradicional, não tendo assim uma boa aceitação inicial. Com 
isto, muitos filmes continuaram utilizando sua reprodução preto e branco, para sa-
tisfazer o público alvo, como se percebe neste filme que mesmo sendo um clássico 
da época foi reproduzido em preto e branco.

Acontecimentos históricos da época

O filme ocorre com o cenário da Guerra Fria que teve seu início após a Se-
gunda Guerra Mundial, que destruiu muitas cidades pelo uso da energia nuclear. A 
Guerra Fria é a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e 
conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, disputando a hege-
monia política, econômica e militar no mundo. Este é o tema central do filme, pois 
nesta época era algo temido pela sociedade. O filme traz uma proposta de paz, para 
que a sociedade possa viver sem medo, violência e armamentos. 23

21	 SANTOS,	M.	A.	S.	Raio	Laser.	Disponível	em:	<http://www.mundoeducacao.com.br/fisica/o-raio-laser.htm>. Acesso em: 
20 maio 2013.

22	 AZEVEDO,	G.	O	Filme	Colorido.	Disponível	em:	<http://www.nostalgiabr.com/historia/colorido.htm>.	Acesso	em:	20	maio	
2013.

23	 NUNES,	L.	Guerra	Fria.	Disponível	em:	http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_34746/artigo_sobre_guerra_fria>. 
Acesso em 20 maio 2013.
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A influência da mídia no filme

Em uma cena do filme um jornalista entrevista a população, buscando declara-
ções a respeito do homem espacial, entretanto ele seleciona somente falas que passa 
uma visão negativa do homem espacial. Quando o jornalista entrevista o homem es-
pacial, sem saber, este fala em sua defesa e a atitude do jornalista é a de encerrar a 
entrevista. Assim a mídia tenta influenciar a população, criando uma imagem de que 
o homem espacial é um ser ruim e que veio com o objetivo de destruir a humanidade.

A visão do cientista da época

O cientista da época era um homem solitário, rico, professor, com cabelo ar-
repiado e mal compreendido pela sociedade em função das suas ideias (Figura 5). 

Figura 5: Cientista da época- versão 1951

Fonte: movie Actors24

O filme retrata o fato de que a ciência ficava em segundo plano em função das 
forças armadas. Isso gerou um conflito de ideologias e a divisão entre o cientista e 
a sociedade.

Na última cena do filme aparece uma reunião com vários cientistas e dentre 
eles a presença de mulheres.

24	 Movie	Actors.	Disponível	em:	<http://www.movieactors.com/freezeframes-12/EarthStoodStill16.jpg>.	Acesso	em:	20	maio	2013.
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O FILME A MOSCA DA CABEÇA BRANCA

Aline Terezinha Martins
Gabriele Leske

Capa do filme A Mosca da Cabeça 
Branca de 1958

Capa do filme A Mosca de 1986

Ficha Técnica
Título: A Mosca da Cabeça Branca “The Fly” primeiro filme em 1958; A 

Mosca versão de 1986.
Tempo de Duração: 1958: 94 minutos; 1986: 100 minutos
Localidade: 1958 – EUA; 1986 - EUA, Canadá, Reino Unido
Gênero: Terror
Roteiro: 1958 - James Clavel; 1986 - Charles Edward Pogue e David Cronenberg 
Direção: 1958 - Kurt Neumann; 1986 - David Cronenberg     
Premiações e indicações: O filme de 1986 ganhou o Óscar de Melhor Carac-

terização em 1987.

O filme A Mosca da Cabeça Branca

Sinopse

O filme “A Mosca da Cabeça Branca” retrata a história de vida de um cientista 
que constrói um sistema para transferência de matéria (teletransporte). Este é capaz 
de desintegrar a matéria em uma cabine e reintegrá-la em outra. O cientista realiza 
testes e, quando acha que a máquina está pronta, ele faz um teste com ele próprio. 
Acidentalmente uma mosca entra na máquina e interfere no processo. 
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Introdução

O filme “a Mosca da Cabeça Branca” é baseado no conto de George Lange-
laan, publicado em 1957. É um clássico da ficção científica, caracterizado na época 
como terror, mas também pode ser considerado um drama em função do enredo 
dramático que envolve uma situação familiar.

Esse filme deu origem a dois outros: O Monstro de Mil Olhos e A Maldição 
da Mosca e ainda a mais uma versão em 1986, A Mosca de David Cronenberg, que 
também tem uma continuação A Mosca 2, dirigido por Cris Walas em 1989, ambos 
classificados como terror.

Na Figura 1, o cartaz exibido na época para divulgação do filme A Mosca em 
língua espanhola.

Figura 1: Cartaz de lançamento do filme A mosca da Cabeça Branca

Fonte: blog Paulo dauria25

O filme

O filme começa misteriosamente com a morte de André (David Hedison), na fá-
brica da família, sua esposa Helene (Patricia Owens) o matou em uma prensa e avisou 
o cunhado François Delambre (Vincent Price), irmão de André. A prensa estava progra-
mada para esmagá-lo duas vezes, ela queria ter certeza de que isso de fato ocorresse.

Helene assume ter matado o marido, mas não diz o motivo. Diz que ele se enfiou 
na prensa, mas ela foi quem manuseou a máquina. François passa a cuidar do sobri-
nho, filho do casal, pois ele julga que Helene estava sem condições de cuidar do filho.

A polícia suspeitava que o irmão de André tenha o matado, por ele ser apaixo-
nado por Helene, e por supostamente ter vontade de ficar com a fábrica só para si e 
não dividi-la com seu irmão.

O menino Philipe, filho do casal, conta ao tio que sua mãe mandou procurar uma 
mosca de cabeça branca, François questiona Helene o porquê desse mistério da mosca. 

25	 Blog	Paulo	Dauria.	Disponível	em:	<http://paulodauria.zip.net/arch2007-01-01_2007-01-31.html>.	Acesso	em:	20	maio	2013.
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Helene pede para ele chamar os policiais e conta a história para François, di-
zendo que não conseguiria contar a mesma duas vezes.

Helene então conta aos polícias que André fazia seus experimentos, tranca-
do e isolado em seu laboratório. Um dia André chamou Helene para mostrar seu 
experimento, que era a máquina de teletransporte. Para testar seu experimento ele 
colocou um prato em uma das cabines, que sumia e aparecia em outra cabine. An-
dré disse que o prato se desintegrou por alguns momentos, porém, havia uma frase 
embaixo do prato, que após se “desintegrar” apareceu ao contrário. André ajustou 
a máquina e teletransportou um jornal, obtendo sucesso nessa experiência. Testou 
com uma garrafa de champanhe que foi teletransportada com sucesso. Resolveu 
então testá-la com organismo vivo, teletransportando um gato. Ao colocá-lo na 
máquina, o gato, ao invés de aparecer na outra máquina, sumiu. André ajustou 
novamente a máquina. E repetiu a experiência com um porquinho da índia. O 
porquinho da índia se desintegrou e apareceu na outra máquina. André ficou ob-
servando o animal durante um mês para comprovar sua experiência.

André já esperava o sucesso, criava expectativas de que o teletransporte seria 
um meio de locomoção instantâneo, prático, para deslocamento entre qualquer lu-
gar do mundo.

André decidiu então se auto teletransportar, e na primeira vez, obteve suces-
so, porém, na segunda tentativa, entrou uma mosca na máquina junto com ele que 
acabou fazendo uma fusão com seu corpo. Ao final, da transferência de matéria o 
cientista ficou com cabeça e uma pata de mosca e a mosca ficou com a cabeça e o 
braço do homem. Houve troca de partes no momento que houve a suposta “desin-
tegração”. André não aceita sua situação e mantém-se escondido no laboratório, na 
esperança de que houvesse uma solução para o problema. Não encontrando uma 
maneira de resolver seu problema, André pede a Helene que procure uma mosca 
que fugiu do laboratório.

Helene assustada com a situação e a aparência aterrorizante do marido refere-
se a ele como sendo “uma coisa”. 

André perde as esperanças de encontrar a mosca e se desespera destruindo o 
laboratório, acabando com as provas das experiências, com a máquina e pede a sua 
esposa que acabe com sua vida.

André levou Helene até fabrica, mostrou como funcionava a prensa e implo-
rou que ela o matasse.

Os policiais não acreditavam na história que Helene contou. Diziam ser ficção 
científica e acreditavam que ela estava louca. Mas, ao sair da casa de Helene, Phi-
lipe mostra para o tio a mosca de cabeça branca e François chama o policial para 
ver. Quando eles encontram a mosca de cabeça branca que está presa em uma teia 
de aranha, como pode ser observado na Figura 2, o policial percebeu que era uma 
mosca com a cabeça e o braço de André, e a mata. Assim como Helene, o policial 
também comete um crime e Helene é inocentada.
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Figura 2: Philipe e seu tio quando acharam a mosca

Fonte: cine Pipoca cult26

O cientista 

A imagem do cientista no filme é de um homem isolado, mesmo sendo casado 
e com filho, ele tem pouco contato com a família. Passa a maior parte do tempo 
trancado no porão da sua casa, onde fica seu laboratório. Não tirava tempo nem 
mesmo para se alimentar, passava dias trancado. Quando sua mulher se opunha a 
sua maneira de viver, André dizia que ela não possuía espírito científico.

O cientista usava jaleco e óculos de proteção para realizar suas experiências, 
demonstrando que havia um cuidado com a proteção do corpo.

O objetivo do cientista era construir uma tecnologia que viesse ajudar a huma-
nidade, a se locomover e realizar transportes rapidamente. 

No filme “A Mosca da Cabeça Branca”, o cientista quando começa a perceber 
que suas experiências são bem sucedidas ele passa a ter consciência do infinito. Este 
fato pode ser observado em uma das passagens do filme quando André conversa 
com sua esposa, no jardim de sua casa, diz: “quanto mais sei, vejo que ainda não sei 
nada” demonstrando que o conhecimento é algo infinito e que o ser humano vive 
em constante aprendizado.

No filme o cientista é alguém obstinado por seu objetivo e a ideia de sucesso 
está presente em suas ações. Revela-se no filme, o insucesso de uma pesquisa e 
os imprevistos que podem acontecer durante um experimento, mesmo quando 
um cientista tem o cuidado de seguir um procedimento metodológico correto, ou 
seja, realizar vários testes para a mesma experiência. Assim, o cinema nos mostra 
que a ciência é suscetível a erros e, por isso, os cientistas tem que manter uma 
permanente vigilância.

26 Cine Pipoca Cult. Disponível em: <http://www.cinepipocacult.com.br/2012/04/mosca-da-cabeca-branca.html>. Acesso 
em 20 maio 2013.



a ciência nos filmes de ficção científica 59

O laboratório

O laboratório do cientista no filme  “A Mosca da Cabeça Branca” ficava locali-
zado no porão da casa, onde ele residia. Nele encontravam-se vários objetos que nos 
remetem a tecnologias e visões futuristas. Aparecem nas imagens com efeitos lu-
minosos, neon, ruídos e aparentemente medidores de pressão, velocidade e tempo. 
Retrata para a sociedade da época, a ciência com algo incrível e surpreendente, mas 
ao mesmo tempo difícil e complexo. A imagem do laboratório pode ser observada 
na Figura 3.  

Figura 3: Laboratório e o Cientista

Fonte: Filmes e games27

O filme A Mosca: versão de 1986

Sinopse

Em busca do sucesso, o cientista Seth, trabalha incansavelmente nos seus ex-
perimentos. Conhece uma jornalista que se interessa pela sua pesquisa sobre uma 
cápsula de teletransporte. Para a credibilidade da pesquisa, Seth continua testando 
seus experimentos, com o intuito de escrever um livro. Resolve teletransportar-se 
em uma cápsula, não percebendo que junto com ele havia entrado uma mosca, que 
poderia afetar sua experiência. Com o passar do tempo o corpo de Seth começa a se 
transformar gradualmente em mosca.

Introdução

O cientista Seth Brundle (Jeff Goldblum) trabalha em uma máquina de tele-
transporte. A jornalista Verônica Quaife (Geena Davis), ao ter o primeiro contato 

27	 Filmes	e	games.	Disponível	em:	<http://filmesegames.com.br/2012/a-mosca-da-cabeca-branca-the-fly-1958-2/>.	Acesso	
em: 20 maio 2013.
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com a máquina de teletransporte achou que era uma cabine telefônica. Seth explicou 
que em uma parte da máquina há a desintegração de um corpo, e na outra parte a 
reintegração do mesmo. Desintegrou e reintegrou uma meia da jornalista, surpreen-
dendo-a. Este assunto atraiu a jornalista Verônica, sendo muito interessante para sua 
coluna de jornal, porém Seth proibiu sua publicação, dizendo que seu trabalho não 
estava pronto ainda, e que se ela esperasse, poderia não só escrever uma coluna, mas 
sim construir uma obra literária.

Seth continuou em suas experiências. Resolveu teletransportar um ser vivo 
sendo este um macaco. Não houve sucesso, o macaco não se integrou novamente, 
ficando completamente deformado. Diz que a máquina ao invés de reproduzir, esta-
va repensando e recodificando as estruturas, assim consertou e ajustou a máquina. 
Na segunda experiência, o macaco foi teletransportado com sucesso.

Seth resolveu se teletransportar, porém não viu que uma mosca entrou na cáp-
sula. Depois de um tempo começaram a aparecer pelos em suas costas e seu corpo 
tinha cada vez mais força e energia. Seth queria testar o teletransporte com Verônica 
Para que ela também se sentisse como ele, pois eles mantinham um relacionamento 
amoroso. Ela não aceita, e Seth diz que ela está fechada para o mundo e para a so-
ciedade, pelo fato de não querer ceder a sua ordem.

Após a fase de euforia de Seth, sua aparência começa a mudar notavelmente, 
perde a paciência com facilidade, come muito açúcar, fica muito agitado e torna-se 
agressivo. Ele observa que suas unhas caem e expelem um líquido viscoso. Procura o 
porquê de sua transformação e no computador da máquina aparece a informação que 
houve uma fusão genética entre um homem (A) e uma mosca (B). A cada dia que se 
passa as transformações aumentam, deixando o cientista com uma aparência assusta-
dora e com características de uma mosca, andando inclusive pelas paredes.

Verônica descobre que está grávida de Seth e assustada pela situação, ela de-
cide abortar. Seth não permite o aborto, pois ele quer que Verônica participe de uma 
nova experiência de fusão, na qual deveria ocorrer a junção dos corpos de Seth, Ve-
rônica e o bebê. Seth força Verônica a submeter-se a experiência e ao tentar fazê-la 
é impedido pelo ex-namorado de Verônica. Ao final da história Seth percebe o mal 
que está causando e dá uma arma a Verônica, que o mata.

O Cientista no filme A Mosca

Neste filme o cientista não usava jaleco, mas uma roupa social. Tinha apenas 
cinco ternos iguais em seu guarda roupa, quando Verônica questiona porque ele usa-
va ternos iguais, ele diz que não dispersa pensamentos com roupa e que aprendeu 
com Einstein.

Ele vivia e trabalhava sozinho, era excêntrico, mas queria a princípio, mudar o 
mundo e, consequentemente, a vida humana. Recebia ajuda da NASA (National Ae-
ronautics and Space Administration) para desenvolver sua pesquisa, por isso queria 
um trabalho completo com todos os testes possíveis. A busca pelo sucesso e a fama 
era um de seus objetivos. Mesmo com sua experiência tendo sido mal sucedida, ele 
a achava incrível, pois era uma evolução tecnológica.
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O cientista não mede as consequências para atingir seus objetivos e, para 
isso utiliza seu próprio corpo como instrumento de teste. Além disso, tenta fazer 
o mesmo experimento com outra pessoa, no caso uma jornalista com quem tem 
um caso amoroso. 

A ciência era basicamente a vida do cientista e fazia parte do seu cotidiano.

O Laboratório

O laboratório do cientista situava-se em sua própria casa. Nele existiam com-
putadores e as cápsulas para o experimento de teletransporte, como pode ser visto 
na Figura 4. Nas cenas do filme o laboratório não se parece com um laboratório 
convencional, era escuro, tinha sofás, armários. 

Figura 4: Seth em sua cápsula de teletransporte

Fonte: guia de Terror28

Comparando os Filmes

A principal diferença entre os dois filmes, é que no primeiro de 1958, ocorre 
à desintegração e integração da matéria, no filme de 1986 ocorre à junção e recodi-
ficação genética. 

No primeiro filme a identificação do erro no experimento é vista apenas pela 
observação visual do cientista, já no segundo filme o computador aparece como 
uma ferramenta que auxilia no processo e identifica o erro.

A transformação

Na transformação do cientista em mosca, no filme de 1958, acontece a desinte-
gração do corpo do cientista e sua reintegração com a cabeça e o braço em formato 

28	 Guia	de	Terror.	Disponível	em:	<	http://guiadeterror.wordpress.com/2011/07/13/13-a-mosca/>.	Acesso	em:	20	maio	2013.
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de pata de mosca (Figura 5), ocorre uma transformação parcial do corpo, mas essa 
transformação é instantânea. 

Figura 5: A Mosca de 1958

Fonte: Notícias Orm29

No filme de 1986 essa transformação é gradual e completa. Aos poucos o 
corpo do cientista vai adquirindo características de mosca, assim como tendo hábi-
tos comuns deste inseto, como: comer muito açúcar, caminhar nas paredes, possuir 
muita força e agilidade. Na Figura 6 apresentamos os diversos estágios pelos quais 
passa o corpo do cientista.

Figura 6: Estágios de transformação do cientista em mosca

Fonte: intolerável – cinema, tecnologia, games30

29	 Notícias	 Orm.	 Disponível	 em:	 <http://noticias.orm.com.br/noticia.asp?id=598736&|+Clic+em+Cena++debate+produ%	
C3%A7%	C3%A3o+audiovisual+amaz%C3%B4nica#1lt_X14>.	Acesso	em:	20	maio	2013.

30	 Notícias	 Orm.	 Disponível	 em:	 <http://noticias.orm.com.br/noticia.asp?id=598736&|+Clic+em+Cena++debate+produ%		
C3%A7%C3%A3o+audiovisual+amaz%C3%B4nica#1lt_X14>.	Acesso	em:	20	maio	2013.
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Em ambos os filmes aparece à visão que se tinha em cada época sobre o cien-
tista, ou seja, homem, sozinho, isolado, trabalhando em um laboratório escuro. O 
enredo do filme leva o espectador a pensar sobre as possibilidades da ciência e seus 
limites. Os filmes tentam retratar os medos, inseguranças e as evoluções sobre a 
ciência e a busca dos cientistas por inventos e descobertas para melhorar o mundo 
e a qualidade de vida.

Trancafiados em seus laboratórios, presos a seus pensamentos de criação os 
cientistas tentam atingir seus objetivos. 

Nos filmes “A mosca da cabeça branca” e “A mosca”, retratam ao final, a cria-
tura dominando o homem, a invenção destruindo o cientista. Que benefício traria 
este para a humanidade? Logicamente nenhum. Mostram nada mais que a ciência 
sendo a causadora dos medos da sociedade. As mutações, os monstros, a visão dis-
torcida daquela que hoje, no Século XXI, é a principal autora de curas e tecnologias 
na área da medicina, nas pesquisas avançadas visando maior produção de alimentos.

Será que atualmente há o pensamento na sociedade sobre os malefícios da 
ciência? Até hoje, não se conseguiu atingir o objetivo do teletransporte de objetos 
e seres vivos, porém, filmes atuais retratam uma era tecnológica, nos quais robôs e 
máquinas substituem a vida humana. Seria este o nosso medo atual? É uma questão 
a se pensar.
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VIAGEM AO CENTRO DA TERRA

Bruno Pereira Dantas
Glessyan de Quadros Marques

Capa do DVD Viagem ao Centro da 
Terra Cartaz de divulgação do filme

Ficha Técnica
Título: Viagem ao Centro da Terra (Journey to the Center of the Earth).
Duração: 129 minutos.
Ano: 1959.
Local: Estados Unidos. 
Roteiro: Walter Reisch / Charles Brackett
Origem do roteiro: Voyage au centre de la Terre (Viagem ao Centro da Terra) 

escrito por Julio Verne.
Direção: Henry Levin.
Premiações: Ganhou Laurel Awards, Categoria Prêmio Golden Laurel 2º Lu-

gar Melhor Ação Dramática, no ano de 1960.

Sinopse

Oliver Lindenbrook (James Mason), um professor de geologia, recebeu de 
Alec McEwen (Pat Boone) uma pedra de lava e nesta pedra encontrou uma mensa-
gem de Arne Saknussem, um famoso explorador desaparecido que orientava como 
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alcançar o centro da Terra. Então, eles resolvem iniciar a viagem e mais tarde a 
dupla será acompanhada por Carla Goeteborg (Arlene Dahl), viúva do professor 
Goeteborg (Ivan Triesault), e por Hans Belker (Peter Ronson), um guia islandês e 
sua pata de estimação. Lindenbrook e Alec tentam iniciar a viagem em um vulcão 
na Islândia, quando são sequestrados pelo concorrente Professor Goeteborg que 
pretendia chegar primeiro ao centro da Terra, mas o rival é envenenado antes mes-
mo de iniciar a viagem. No decorrer da expedição são seguidos de perto pelo Conde 
Saknussem (Thayer David), descendente do primeiro explorador Arne Saknussem, 
que desejava ficar com os créditos e usar as descobertas de Lindenbrook e Saknus-
sem para seu proveito pessoal e político. Porém, este não é o único perigo para os 
exploradores, pois no decorrer desta aventura o grupo encontrará vários obstáculos 
eletrizantes e maravilhas da natureza escondidas debaixo de seus pés.

Introdução

O filme “Viagem ao Centro da Terra” é baseado no famoso livro clássico de 
Julio Verne, Voyage au centre de la Terre, em língua portuguesa “Viagem ao Centro 
da Terra”, publicado em 1864, cuja história conta as aventuras de uma expedição 
rumo ao centro da Terra liderada pelo Professor Lidenbrook, acompanhado por mais 
dois membros, um estudante de astronomia (Alec) e um guia (Hans). A expedição 
que os leva ao centro da Terra se passa na montanha Sneffels, situada numa ilha, 
na Islândia. Na história do livro Arne Saknussen é o primeiro pesquisador a chegar 
ao centro da Terra. Julio Verne descreve em sua história que no interior da Terra 
devem existir animais pré-históricos gigantes que surgem a todo o momento e narra 
maravilhas deslumbrantes como uma reluzente caverna de cristais de quartzo, algas 
luminescentes, uma floresta de cogumelos gigantes e uma cidade perdida que ele 
chama de Atlântis.

Essas passagens relatadas no livro fazem parte das cenas do filme lançado no 
ano 1959, entretanto, no livro de Julio Verne não há nem heróis nem vilões, que foram 
acrescentados pelo roteirista Charles Brackett. No filme também existem personagens 
que não estão presentes na história inicial como Carla Goetaborg, Conde Saknussem, 
a pata Gertrude e outros que complementam a trama do roubo das ideias.

O autor do livro, Jules Gabriel Verne (conhecido como Júlio Verne), de natu-
ralidade francesa é respeitado como o escritor genial que narrou histórias de ficção 
científica. Suas obras mais famosas foram histórias de aventura, nas quais descrevia 
tecnologias e descobertas científicas muito antes delas se tornarem realidade, como 
as viagens espaciais (Viagem ao Redor da Lua, 1869) e o submarino (Vinte Mil 
Léguas Submarinas, 1870), entre outras.

O filme

Na cidade de Edimburgo no ano de 1880 o professor Oliver S. Lindenbrook, 
um renomado geólogo da Universidade de Edimburgo, que recentemente teria sido 
condecorado sir (título de nobreza), recebeu do jovem estudante de geologia Alec 
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McEwen, admirador de seu trabalho, uma pedra de lava (Figura 1), encontrada em 
uma “lojinha de curiosidades”. 

Figura 1: Alec entrega um presente para seu admirado professor

Fonte: Tela de cinema blogspot31

O material recebido pelo professor chamou sua atenção, pois este era muito 
pesado e imediatamente submeteu a pedra a uma avaliação no laboratório da univer-
sidade. Retirou uma lasca da pedra e notou que havia um objeto estranho no interior 
da lava. Observou também que haviam marcas neste objeto, feitas possivelmente, 
pela mão humana. Lindenbrook intrigado decidiu derreter a crosta da lava num 
forno, mas seu assistente adicionou acidentalmente uma grande quantidade de água 
régia (mistura de ácido nítrico com ácido clorídrico) no forno, ocasionando uma 
explosão que desintegrou a pedra em pedaços. Lindenbrook, então, encontra um 
objeto no interior da pedra, mas estava coberto pela lava de vulcão. Era um prumo 
de metal que tinha uma mensagem escrita na sua superfície. Lindenbrook traduziu 
a mensagem e descobriu que se tratava dos últimos registros do cientista islandês 
Arne Saknussem, estudioso de vulcões e que tinha desaparecido há dez anos. O 
objeto encontrado (prumo) e as inscrições deixadas indicavam que provavelmente 
Saknussem teria chegado ao centro da Terra, através de um vulcão inativo na mon-
tanha Sneffels (Islândia). Assim, Lindenbrook acreditou que Saknussem teria sido 
o primeiro ser humano a chegar ao centro da Terra e começa a sonhar com possibi-
lidade de fazer o mesmo.

Lindenbrook resolve, então, enviar uma carta relatando o ocorrido a um espe-
cialista em vulcões, o professor Goetaborg de Estocolmo. Mas, Goetaborg não res-
ponde e, somente alguns dias depois, a Universidade de Estocolmo o informa, por 
carta, que Goetaborg havia desaparecido. Esta notícia traz a desconfiança de que o 
Goetaborg teria desaparecido com a informação de Lindenbrook sobre o manuscrito 
de Saknussem, pois a data do desaparecimento de Goetaborg coincidia com a data 
da carta enviada por Lindenbrook.

31	 Tela	 de	 cinema	 blogspot.	 Disponível	 em:	 <http://tel4decinem4.blogspot.com.br/2012/09/viagem-ao-centro-da-terra-
dublado-1959.html>.	Acesso	em	20	maio	2013.
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Lindenbrook decide por conta própria partir em uma expedição com o seu 
aluno Alec para a Islândia, seguindo as coordenadas deixadas por Saknussem no 
prumo de metal.

 Ao chegarem à Islândia, Lindenbrook e Alec são sequestrados por um ho-
mem, que os aprisiona em um celeiro. Nesse lugar, um camponês chamado Hans 
e sua pata de estimação, chamada Gertrude, encontram Lindenbrook e Alec presos 
no depósito de penas (Figura 2). Hans os liberta e passa a fazer parte da expedição.

Figura 2: Hans e sua pata encontram Alec e Lindenbrook

Fonte: Tela de cinema blogspot32

Na cidade Reiquejavique, Lindenbrook descobre que o professor Goetaborg 
está hospedado no mesmo hotel. Lindenbrook e Alec procuram por Goetaborg, mas, 
o encontram morto, deduzem que Goetaborg havia sido envenenado ao encontrarem 
vestígios cianeto de potássio em sua barba. No quarto de Goetaborg, parte das pes-
quisas do explorador Arne Saknussem, que haviam sido roubadas, são encontradas. 
A viúva de Goetaborg, Carla Goetaborg surge no filme quando procura por seu 
marido, mas, se desentende com o professor Lindenbrook quando este a revela que 
seu esposo teria tomado posse de parte de suas pesquisas e também das pesquisas 
de Arne Saknussem. Em seguida, ao ler o diário de Goetaborg, a viúva descobre a 
verdade sobre a pesquisa e decide, então, doar todos os equipamentos de Goetaborg 
para Lindenbrook se ele a levasse junto na expedição. Inicialmente, Lindenbrook 
recusa levá-la, mas acaba aceitando, pois ele precisa do equipamento para a expedi-
ção e ela era a única que compreendia a língua (islandês) de Hans. 

A expedição teve início na montanha Sneffels (Figura 4), rumo ao centro da 
Terra e dela participavam Lindenbrook, Alec, Hans, a viúva Carla Goetaborg e a 
pata Gertrude (Figura 3).

32	 Tela	 de	 cinema	 blogspot.	 Disponível	 em:	 <http://tel4decinem4.blogspot.com.br/2012/09/viagem-ao-centro-da-terra-
dublado-1959.html>.	Acesso	em	20	maio	2013.
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Figura 3: Lindenbrook, Carla, Alec e Hans rumo ao centro da Terra

Fonte: Cena do filme

Figura 4: Montanha Sneffels mostrando a entrada do vulcão

Fonte: Cena do filme

À medida que os aventureiros adentravam no interior da Terra, seguindo as mar-
cas deixadas por Saknussem, os perigos aparecem em túneis, escaladas perigosas e 
desmoronamentos de pedra (Figura 5). Surge também um vingador o Conde Saknus-
sem, um descendente direto do explorador Arne Saknussem, que tinha intenção de 
tomar posse da descoberta de seu antepassado e ficar com os méritos da descoberta 
a qualquer custo, já que este acreditava que era seu direito. Ele tentou algumas vezes 
atrapalhar a viagem de Lindenbrook induzindo-o ao erro, apagando e refazendo mar-
cas deixadas por Arne Saknussem, mas suas tentativas não deram certo.
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Figura 5: Aventureiros atravessando o paredão da montanha

Fonte: Cena do filme

Durante a busca pelo centro da Terra os aventureiros depararam-se com três 
cavernas, nas quais teriam que escolher uma para seguir em frente, no clima da in-
decisão a simpática pata Gertrude decide entrar em uma das cavernas, obrigando os 
colegas a saírem atrás dela. Em vários momentos a pata usa sua intuição, indicando 
o caminho certo a seguir.

No decorrer do caminho eles encontram uma caverna coberta por cristais colo-
ridos com pequenas cascatas de água límpida correndo por entre os cristais. 

Embaixo da Terra eles seguem vários dias passando por regiões insalubres 
com altas temperaturas, falta de oxigênio, répteis pré-históricos gigantes, cogume-
los gigantes comestíveis. Uma enchente ocorre quando Lindenbrook retira um cris-
tal da caverna de cristais. 

Alec, o mais curioso dos aventureiros, decide conhecer melhor as cavernas 
e sai sozinho para desbravar o lugar e acaba perdido no meio de uma caverna de 
sal e pedras, quando é surpreendido por Conde Saknussem, que o obriga a ser seu 
criado e carregar toda sua parafernalha, já que seu ajudante havia morrido. Alec não 
aceita e tenta fugir, quando é surpreendido com um tiro de raspão vindo do Conde 
Saknussem. Seus colegas houvem o eco do tiro e conseguem encontrá-los. Linden-
brook pensa em matar o Conde Saknussem, mas nenhum deles tem coragem, assim, 
a única alternativa é aceitar que o Conde continue a viagem com eles.

Em um dos momentos do filme o grupo é atacado por animais gigantes tendo que 
fugir para o mar em uma jangada feita com caules de cogumelos gigantes (Figura 6). 
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Figura 6: aventureiros fugindo de répteis gigantes

Fonte: Adoro cinema33

A aventura no mar conta com um campo de força que atrai objetos de metal 
(forças magnéticas advindas do centro da Terra), redemoinho e tempestade, mas que 
os leva a uma margem. Já na margem o Conde Saknussem mata a pata Gertrude, 
para se alimentar, e logo depois, é morto por um desmoronamento de pedras. Este 
desmoronamento abre passagem para a cidade perdida de Atlântida, (Figura 7).

Figura 7: Cidade perdida de Atlântida

Fonte: Cena do filme

Na cidade perdida de Atlântida o grupo encontra os restos mortais e Arne Sa-
knussem que indicava com o “dedo” a saída, onde havia uma caverna com uma 
corrente de ar fortíssima, que iria levá-los para fora, mas para isso deveriam causar 
uma explosão para abrir espaço entre as pedras. O grupo provoca uma explosão 
que ativa o vulcão e a erupção ocasionada, leva-os para cima, dentro de uma “ser-
pentina” (uma espécie de prato feito de pedra maciça). Os quatro sobreviventes são 
jogados para fora, caindo no mar e sendo salvos por pescadores, com exceção de 
Alec que cai em um convento.

Os aventureiros estavam salvos e quando chegam a Edimburgo são aclama-
dos por uma multidão, mas Lindenbrook não aceita a homenagem, pois, não pôde 

33	 Adoro	cinema.	Disponível	em:	<	http://www.adorocinema.com/filmes/filme>.	Acesso	em:	21	jun.	2013.
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provar o que viu, dizendo que “um cientista que não pode provar o que realizou, 
não realizou nada”, pedindo a todos que acreditem que ele apenas seguiu as pistas 
deixadas por um cientista há mais de 300 anos. 

O laboratório

O laboratório mostrado no filme fica localizado na Universidade de Edimbur-
go, lugar que Lindenbrook utiliza para realizar suas pesquisas com a pedra de lava. 
Na (Figura 8) é possível observar as vidrarias existentes e o aparato tecnológico uti-
lizado na época. O filme também mostra um forno, onde os materiais poderiam ser 
aquecidos. É possível ver no laboratório instrumentos como: provetas, erlenmeyers, 
funil de decantação, bico de Bunsen, mapa, entre outros.

Figura 8: o cientista em seu laboratório

Fonte: Cena do filme

O cientista

O cientista mostrado no filme é representado por um reconhecido professor 
universitário, que trabalha arduamente para conseguir o que deseja, deixando até 
mesmo de comer e beber para realizar suas tarefas. Como um cientista da vida real, 
ele faz registros todo o tempo em busca de provas que comprovem suas descobertas. 

Os amigos do cientista são pessoas vinculadas à universidade, como o seu 
aluno Alec e alguns colegas de trabalho. O único parentesco do cientista é uma so-
brinha, que mora com ele juntamente com a empregada. 

O cientista mostra-se muitas vezes irritado e excessivamente determinado em 
conseguir alcançar o seu objetivo. Na (Figura 9) observa-se a biblioteca do cientista, 
em sua casa, onde ele faz pesquisas. 
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Figura 9: Lindenbrook pesquisando na biblioteca de sua casa

Fonte: Cena do filme

Todos os cientistas mostrados no filme são homens que buscam seu objetivo, 
a qualquer custo, arriscando até mesmo suas vidas.

Ideologias presentes no filme

O filme apresenta em seu contexto algumas ideologias como: o preconceito 
demonstrado pelo cientista com relação à presença da mulher na expedição, algu-
mas falas confirmam isto: “a senhora não pode vir, é uma mulher”, “aumentar meus 
problemas com uma mulher é pura estupidez”, “está bem, ela pode ser útil numa 
ocasião destas, mas também existe a possibilidade da corda romper”, “a sua própria 
presença é uma constante crítica a mim, eu já me cansei disso”. Percebe-se no filme 
que, inicialmente, o cientista não aceita a opinião da mulher, mas ela consegue se 
destacar, demonstrando ter as mesmas capacidades dos homens e convencendo o 
cientista disto. 

O filme menciona em sua trama a questão do “roubo de pesquisas ou ideias”, 
atualmente conhecido como plágio, isto ocorre para que o cientista consiga alcançar 
seu objetivo, mas, ele não consegue. O filme nos faz repensar até que ponto um 
pesquisador deve investir no seu objetivo de forma desmedida, cometendo inclusive 
atos ilícitos, e antiéticos para conseguir o que deseja.

Produções posteriores

Resumo do Filme: Viagem ao centro da Terra
Versão: 2008
Duração: 94 min.
Produção: EUA
Direção: Eric Brevic

O filme lançado no ano de 2008 é uma nova versão baseada na história do livro 
“Viagem ao Centro da Terra”, de Julio Verne. O filme tem como atores Sean (Josh 
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Hutcherson), um garoto de 13 anos, órfão de pai e sobrinho do professor de ciências 
Trevor (Bredan Frazer), que decide iniciar uma viagem ao centro da Terra depois de 
desvendar alguns códigos encontrados no livro Viagem ao Centro da Terra, deixado 
por seu irmão Max (pai de Sean) desaparecido há 10 anos, e estudioso da obra de 
Julio Verne. Trevor e Sean partiram para a Islândia com o intuito de buscar pistas 
sobre o paradeiro de Max, e acabam penetrando por acidente no interior da cros-
ta terrestre e chegando ao centro da Terra. Trevor contratou uma guia turística, 
Hannah (Anita Briem), guia da expedição até o vulcão. Hannah havia tido um pai 
(não aparece no filme) que também acreditava nas ideias de Julio Verne, como Max. 
Como descrito no livro a entrada para o interior da Terra era feita a partir da cratera 
de um vulcão, o Sneffels, localizado na Islândia.

O filme apresenta diversos efeitos especiais, com muitos obstáculos perigosos, 
e lugares magníficos que não aparecem no livro de Julio Verne e no filme (1959), 
como: um solo petrificado que se quebrava como vidro, rochas magnéticas flutuan-
tes, plantas carnívoras, pássaros luminescentes e peixes assassinos. 

Nesta nova versão a figura de uma mulher aparece como uma guia, que está 
no comando da expedição, e um garoto de doze anos, que junto com seu tio busca 
pistas de seu pai desaparecido. No final deste filme o garoto consegue uma prova de 
sua viagem, guardando uma pedra encontrada no interior do vulcão. 

Este filme tem muitas semelhanças com o livro e também com o filme Viagem 
ao Centro da Terra versão 1959, já que o objetivo dos mesmos é chegar ao centro da 
Terra, mas, é a trama das histórias que as diferenciam.  

Obs.: este filme também existe em 3D. 
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A MáQUINA DO TEMPO (1960)

Enio de Lorena Stanzani

Pôster do filme ‘A Máquina do Tempo’ (The Time Machine, 1960) 

Fonte: ciência Hoje34

Ficha Técnica
Título: A Máquina do Tempo (The Time Machine).
Ano de lançamento: 1960 (Uma nova versão foi lançada em 2002).
Direção: George Pal.
Roteiro: Baseado no romance homônimo do escritor Hebert George Wells 

(1895) e adaptado para o cinema por David Duncan.
Duração: 103 minutos.
Local das filmagens: Filmado de maio a junho de 1959 em Culver City, Ca-

lifórnia (EUA).
Premiações: Oscar de Efeitos Especiais em 1960.

Sinopse

Ao inventar uma máquina que poderia viajar no tempo, George reúne os ami-
gos David Filby, Dr. Philip Hillyer, Walter Kemp e Anthony Bridwell no último 

34	 Ciência	Hoje.	Disponível	em:	<http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/fisica-sem-misterio/a-copa-e-as-viagens-no-tempo>.	
Acesso em: 21 maio 2013.
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dia do século XIX (1899) para mostrá-los sua mais nova invenção. Mesmo após 
confirmar seu experimento por meio de um teste com uma miniatura da Máquina 
do Tempo, seus amigos, com exceção de Filby, não acreditam na possibilidade de 
George estar falando a verdade. Descontente com a época em que vivia, marcada 
por guerras e não acreditando que poderia fazer algo para ajudar a humanidade, 
George resolve testar o modelo original. Depois de algumas paradas e muitas sur-
presas, seu último destino foi o ano de 802.701. Lá ele descobre que a humanidade 
havia se dividido em duas raças, os Elóis e os Morlocks. Desesperado, após per-
ceber que a raça humana, os Elóis, havia se reduzido a “vegetais” e que estavam 
sendo escravizados pelos subterrâneos Morlocks, George decidi ficar e lutar para 
libertá-los, ajudando-os a construir um mundo novo.

O filme

O filme é baseado no livro ‘The Time Machine’ (A Máquina do Tempo), pri-
meiro romance escrito por H. G. Wells e publicado em 1895, 65 anos antes da pri-
meira versão cinematográfica.

No dia 05 de janeiro de 1900, os amigos de George se encontram em sua casa 
para um jantar, pontualmente às oito horas da noite. Impacientes com o atraso do 
anfitrião, a governanta Sra. Watchers entrega um bilhete aos convidados, escrito por 
George, onde o mesmo dizia que ele poderia atrasar-se um pouco e que os convida-
dos poderiam começar sem ele.

Depois de alguns minutos, George chega à sala de jantar cansado, sujo e com 
as roupas um pouco rasgadas. Assustados com a maneira como George apareceu, 
depois de dias trancado em seu laboratório, os amigos pedem explicações sobre o 
ocorrido e, então George começa a contar a história da viagem no tempo.

No último dia do século XIX, George convoca Filby, Hillyer, Kemp e Brid-
well para mostrar-lhes o seu mais novo invento, uma máquina que possibilitaria 
mover-se na quarta dimensão, ou seja, no tempo. Utilizando um modelo em mi-
niatura da máquina original (Figura 1), George o apresenta aos amigos, para que 
testemunhem o primeiro teste realizado com tal máquina. Neste teste, George 
pega um charuto do Dr. Kemp, coloca-o no interior da máquina e empurra a ala-
vanca, fazendo com que o objeto desaparecesse. Com exceção de Filby, os outros 
se mostram um tanto quanto incrédulos com o que acabavam de testemunhar, 
acreditando não passar de um truque de mágica. George, na tentativa de explicar o 
que havia ocorrido, afirma que o modelo está no mesmo lugar, ocupando o mesmo 
espaço, mas em algum lugar no futuro.
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Figura 1: George apresentando a miniatura da Máquina do Tempo

Fonte: markbourne blogspot35

Posteriormente, Hillyer, Kemp e Bridwell questionam o inventor quanto 
às chances comerciais do invento, visando a utilização da mesma pelo departa-
mento de guerra, uma vez que a Inglaterra encontrava-se em conflito contra o 
continente africano.

Depois desta discussão, os amigos deixam a casa de George, ainda não acredi-
tando nas ideias e no experimento apresentado pelo inventor. Filby, porém, um dos 
melhores amigos de George, permanece na casa, pois fica instigado a saber o motivo 
pelo qual George estaria interessado a viajar no tempo. Filby pergunta para George:

- “Por que toda essa preocupação com o tempo?”. E, George responde:
- “Não gosto do tempo em que vivo, parece que ninguém morre depressa o 

bastante hoje em dia. Eles recorrem aos cientistas para que inventem novas e mais 
eficientes armas para despovoar a Terra”.

George não acredita que possa fazer algo para ajudar a humanidade no tempo 
em que vive e por este motivo decide viajar no tempo e descobrir qual será o futuro 
da sociedade. Ele convida Filby para conhecer o modelo original da máquina do 
tempo, porém o mesmo afirma não querer desafiar as leis divinas e deixa a casa de 
George, mas antes, George marca um jantar para o dia 05 de janeiro de 1900 e pede 
para que Filby convide os outros amigos.

Durante estes cinco dias, de 31 de dezembro de 1899 a 05 de janeiro de 1900, 
George realiza sua viagem no tempo (Figura 2).

35	 Markbourne	 blogspot.	 Disponível	 em:	 <http://markbourne.blogspot.com.br/2010/11/time-machine-1960-taking-you-
where-you.html>. Acesso em 21 maio 2013.
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Figura 2: George viajando na Máquina do Tempo

Fonte: Palavra imagem36

George inicia a viagem no tempo às 18 horas e 30 minutos e sua primeira para-
da se dá às 20 horas e 09 minutos, ou seja, uma hora e trinta e nove minutos depois. 
Neste momento, ele percebe que uma vela presente em seu laboratório foi consumi-
da rapidamente e evidencia que o seu experimento está ocorrendo conforme o pla-
nejado. Assim, George empurra ainda mais a alavanca e, conforme o tempo passa, 
ele repara que o sol nasce e se põe rapidamente, as flores desabrocham e murcham 
em instantes, o caracol percorre um espaço grande em pouco tempo e no relógio de 
sol as horas passam em segundos. Em sua segunda parada, junho de 1990, George 
destaca a mudança na roupa de um manequim da loja que fica em frente à janela do 
seu laboratório.

Em setembro de 1917 ocorre a terceira parada, neste ano George não tem mais 
a vista para fora de seu laboratório, então, ele resolve descer e ver o que ocorrera. 
George encontra sua casa abandonada e sai para a rua. Fora da casa, ao atravessar a 
rua, George se depara pela primeira vez com um carro e mostra-se surpreso, ainda 
mais quando descobre que o homem que dirigia o carro era James Filby, filho de 
seu melhor amigo, David Filby. Conversando com James, George descobre que a 
Inglaterra estava novamente em guerra, desta vez com a Alemanha e que David 
havia morrido no ano anterior em decorrência da guerra.

Antes de partir, George pergunta a James o que havia acontecido com o ho-
mem que morava na casa a sua frente (a pergunta se referia ao próprio George e 
sua casa). James explica que a casa está intacta, pois seu pai e não concordava em 
vendê-la, afirma também que o inventor que morava na casa havia desaparecido na 
virada do século e que até então ninguém sabia explicar o que acontecera.

Voltando à máquina, James continua sua viagem, desta vez até junho de 1940. 
Neste ano George evidencia que o país continua em guerra, mas dessa vez depara-se 
com as “máquinas voadoras”. Continuando a viagem, 22 anos depois (1966), a casa 

36	 Palavra	imagem.	Disponível	em:	<http://palavraimagem.wordpress.com/2011/12/06/a-maquina-do-tempo/>.	Acesso	em:	
21 maio 2013.
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de George já não existe mais. O inventor aparece em um parque e ao fundo pessoas 
correm assustadas ao som de uma sirene. George sai da máquina e lê uma placa que 
diz que o parque é dedicado a James Filby e nesse momento George encontra-o pela 
segunda vez.

George diz a James: “A humanidade deu passos gigantescos”, enquanto este 
corria e tentava levar George consigo a um abrigo, antes que “os cogumelos bro-
tem” – fazendo referência às bombas atômicas. Em meio a este ambiente confu-
so, James reconhece George e percebe que o mesmo não havia envelhecido, ainda 
tentando levá-lo ao abrigo. Como George resiste, James corre e deixa-o para trás e 
afirma: “o satélite atômico está vindo”.

Neste momento, uma bomba explode causando destruição e fenômenos natu-
rais começam a destruir a Terra. Presenciando toda aquela catástrofe George afirma: 
“A natureza provocada pelo homem respondeu com violência”. George então volta 
à máquina e continua a viagem.

A máquina passa vários anos sob uma pedra, impedindo a saída de George, até 
que em outubro do ano de 802.701 ele fica livre novamente para sua sexta e última 
parada na viagem ao futuro.

Nesta parada George observa o ambiente harmônico onde estava e questio-
na: “O homem aprendera a controlar os elementos e a si mesmo?”. Andando pela 
ambiente em busca de vida, George encontra os Elóis (Figura 3), nome dado à 
população que vivia na superfície. Os Elóis são todos loiros, de pele clara e não de-
monstram sentimentos, uma vez que, não esboçaram nenhuma reação ao ver Weena, 
umas das habitantes locais, se afogando em um rio.

Figura 3: Os Elóis

Fonte: Hesperado blogspot37

Presenciando o ocorrido, George entra no rio e salva Weena, ficando revoltado 
com a falta de atitude das pessoas ao redor. Posteriormente, em uma conversa com 

37 Hesperado blogspot. Disponível em: <http://hesperado.blogspot.com.br/2013/04/eloi-eloi-lama-sabachthani.html>. 
Acesso em: 21 maio 2013.
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Weena, o viajante do tempo descobre que os Elóis não criam vínculos fortes uns 
como os outros, não passam a vida toda juntos, não envelhecem e não sabem ler 
nem escrever.

Com o pôr do sol, Weena convida George a entrar no templo onde os Elóis 
viviam, pois afirma ser perigoso ficar fora dele ao anoitecer. George, a princípio sem 
questionar o porquê do perigo, aceita o convite. Já dentro da moradia dos Elóis, ele 
afirma querer aprender sobre eles e sua civilização. Depois de muito insistir, um dos 
habitantes locais responde algumas perguntas de George: “Não temos governo”; 
“Não há leis”; “Ninguém trabalha”.

Indignado com essa passividade dos habitantes, George faz uma última per-
gunta “Vocês têm livros?” e para sua surpresa, a resposta foi “sim”. Porém, George 
evidencia que os livros estão todos destruídos e culpa os Elóis por destruírem a 
construção e a criação de homens que morreram por seus sonhos. A partir de então, 
George começa a perder as esperanças no futuro.

Revoltado com o cenário que presenciara, George resolve sair para procurar 
sua Máquina do Tempo. Weena vai atrás de George, pois precisa avisá-lo a respeito 
dos Morlocks (Figura 4).

Figura 4: Os Morlocks

Fonte: cultura mix38

Weena relata a George que os Elóis obedecem aos Morlocks, pois eles dão 
comida e roupa a eles. George conclui que os Morlocks pegaram sua máquina e 
começa a pensar em uma maneira de reavê-la.

George encontra um meio de entrar na caverna dos Morlocks e descobre que 
os habitantes subterrâneos são uma espécie de canibais, que escravizam os Elóis e 
depois os matam, neste momento, ele entende a conversa que teve com Weena quan-
do a mesma afirmou que os Elóis não envelheciam. Após essa descoberta, George 
decide ajudar os Elóis a se libertarem, pois também estava se apaixonando por Weena. 

38	 Cultura	 mix.	 Disponível	 em:	 <http://www.culturamix.com/cultura/cinema/melhores-filmes-de-ficcao-cientifica-antigos>.	
Acesso em 21 maio 2013.
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Ao retornar à superfície, uma sirene começa a soar e George repara que os Elóis, 
controlados pelo som, caminhavam em direção a uma porta que levava ao mundo 
subterrâneo dos Morlocks. Desesperado, ele começa a procurar Weena, mas quando 
a encontra já não consegue mais impedi-la de entrar. Neste instante, George decide 
descer para salvar Weena e os Elóis.

Começa então a luta entre os Elóis e Morlocks, que acaba com a vitória da po-
pulação da superfície. Após o êxito na batalha, George encontra-se insatisfeito, pois 
havia acabado com o lazer dos Elóis, uma vez que estes agora teriam que trabalhar 
para conseguir comida, e por estar preso em um mundo ao qual ele não pertencia. 
Durante uma conversa com Weena sobre o seu tempo, os Elóis avisam George que 
encontraram sua Máquina do Tempo, porém, quando vai pegá-la, descobre que os 
Morlocks ainda estavam vivos e George acaba ficando preso dentro da caverna com 
os subterrâneos. Sem poder sair e ficar junto à Weena, George decide voltar ao ano 
de 1900, mais precisamente ao dia 05 de janeiro.

A partir de então, o filme volta à cena inicial, com George entregando uma flor 
à Filby, flor esta que comprovaria sua viagem no tempo. Filby, um admirador de 
botânica, não consegue reconhecer a flor do futuro. 

Os amigos saem do jantar ainda não acreditando no inventor, David Filby, porém se 
convence da viagem do amigo ao ver que George havia movido a máquina de lugar para 
que ao voltar ao ano de 802.701 estivesse novamente fora da caverna, junto à Weena.

George viaja novamente ao futuro, pois acredita que pode ajudar os Elóis a 
construírem um mundo novo e leva consigo três livros de sua coleção.

Outras produções

1. Livro

Capa dos livros ‘The Time Machine’ de H. G. Wells: pri-
meira versão e versão de 2010

Fonte: manhattanrarebooks39

39 Manhattanrarebook. Disponível em: <http://www.manhattanrarebooks-literature.com/wells.time.machine.htm>. Acesso 
em: 21 maio 2013.
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Máquina do Tempo é o primeiro romance de Hebert George Wells. Depois de 
vários rascunhos e versões, foi finalmente publicado em 1895. O livro teve sucesso 
instantâneo no Reino Unido, e sua fama logo se espalhou por outros países. Chamado 
de “homem de gênio”, considerado um pioneiro, Wells abriu caminho não só para seus 
livros e sua visão de mundo, mas para novas possibilidades temáticas na literatura.

Aba do livro: Um cientista constrói a primeira máquina de viajar no Tempo 
e com ela percorre as diversas etapas da civilização humana, até chegar ao longín-
quo futuro, que ele supõe ser a Idade de Ouro da humanidade. O homem venceu 
a Natureza e o mundo inteiro é um jardim. O trabalho, as doenças, a guerra, a 
competição econômica e social parecem ter desaparecido. A nova raça vive ex-
clusivamente para o amor e a diversão, ninguém envelhece. Mas como funciona 
essa sociedade? Quem a sustenta? De onde vêm os belos tecidos com que todos 
se vestem? E que são, ou quem são, esses animais noturnos que os habitantes do 
Mundo Superior tanto temem? Pouco a pouco, o Viajante do tempo toma contato 
com a verdadeira realidade desse mundo futuro, que de risonho e bucólico se con-
verte num cenário de pesadelo40.

Médico, psicólogo e o prefeito, Filby

Quadrinhos

A Máquina do Tempo foi adaptada do romance de H.G. Wells por Terry Davis, 
com arte de José Alfonso Ocampo Ruiz e publicada originalmente pela Stone Arch 
em 2008.

Capa da adaptação do romance aos quadrinhos

Fonte: Planeta gibi41

40	 Texto	extraído	da	aba	do	livro.
41 Planeta gibi. Disponível em: <http://www.planetagibi.net/2010/03/lancamento-maquina-do-tempo-classico-de.html>. 

Acesso em: 21 maio 2013.
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Séries

No décimo quarto episódio da primeira temporada da série de TV americana 
‘The Big Bang Theory’, exibido nos Estados Unidos em abril de 2008, os personagens 
Leonard, Sheldon, Raj e Haward compram em um site de leilões na internet o que eles 
acreditam ser uma miniatura da Máquina do Tempo utilizada no filme de 1960.

Durante a compra Sheldon questiona Leonard ter sido o único a dar um lance 
para comprar a ‘Time Machine’, já que, segundo o personagem, esta “é uma peça 
clássica para quem gosta de itens de ficção científica”. Surpresa maior acontece 
quando a Máquina é entregue. O que os personagens pensavam ser uma miniatura, 
na verdade era uma réplica em tamanho real (Figura 5).

Figura 5: Os personagens do seriado americano The Big 
Bang Theory na réplica da Máquina do Tempo

Fonte: Tv Fanatic42

O personagem Sheldon comenta: “Essa é a exata máquina que levou o Dr. 
Rod Taylor (George) da Inglaterra vitoriana para o futuro pós-apocalíptico, onde a 
sociedade foi dividida em duas raças, os subterrâneos Morlocks, que sobreviviam 
comendo a carne daqueles gentis habitantes da superfície, os Elóis”.

Ainda neste episódio, Sheldon está dormindo na Máquina quando sonha que 
viajou no tempo, exatamente para o ano de 802.701, onde é atacado pelos Morlocks 
(Figura 6).

42	 TV	 Fanatic.	 Disponível	 em:	 <http://www.tvfanatic.com/quotes/shows/the-big-bang-theory/episodes/the-nerdvana-
annihilation/>. Acesso em: 21 maio 2013.
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Figura 6: Sheldon sendo atacado pelos Morlocks

Fonte: Tv Fanatic43

Um fato curioso é que na série, quando os atores se remetem aos personagens 
do filme de 1960, usam os nomes reais dos atores e não os de seus personagens, Rod 
Taylor (George) e yvete Mimieux (Weena).

Filme (2ª versão – 2002)

Pôster do filme A Máquina do Tempo (The Time Machine, 2002)

Fonte: Share your Think All – blogspot44

Em 2002, a obra de H. G. Wells é novamente adaptada aos cinemas e dessa vez 
conta com a direção de Simon Wells, bisneto do escritor e tem o roteiro adaptado 
por Arnold Leibovit.

43	 TV	 Fanatic.	 Disponível	 em:	 <http://www.tvfanatic.com/quotes/shows/the-big-bang-theory/episodes/the-nerdvana-
annihilation/>. Acesso em: 21 maio 2013.

44	 Share	Your	Think	All	–	Blogspot.	Disponível	em:	<http://shareyourthinkall.blogspot.com.br/2011/10/time-machine-2002.
html>.  Acesso em: 21 maio 2013.
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Na versão de 2002, a trama se desenvolve nos Estados Unidos e Alexander 
Hartdegen (George da versão de 1960), é doutor em mecânica aplicada e engenharia 
e professor na Universidade de Columbia.

Nesta versão, a história apresenta algumas similaridades, mas também algu-
mas diferenças em relação à primeira. Além das informações já apresentadas no 
parágrafo anterior, destacamos ainda alguns pontos importantes.

Além da ambientação inicial, alterada de Londres para New York, há um ine-
xistente drama familiar da morte da noiva do cientista num assalto. Esse é o 
incidente motivador para a construção de uma máquina capaz de viajar no 
tempo. Com ela e viajando no tempo haveria a possibilidade de tentar evitar 
o crime que acabou vitimando sua noiva. A volta ao passado, no entanto, 
convence o construtor da máquina dos riscos imprevisíveis de alterar o passa-
do! Com essa tomada de consciência – característica fundamental dos vários 
outros autores de histórias e filmes com o mesmo tema – resta o espírito da 
aventura e as viagens para o “outro lado” da flecha do tempo, ou seja, viagens 
para o futuro (MARQUES, 2002, p. 47).

Visão da ciência, cientista e a crítica social

O filme de 1960 não destaca George como um cientista e não apresenta o pro-
cesso de construção e as teorias que levam o inventor à construção da máquina do 
tempo. O laboratório, onde a máquina teria sido construída, também não é lugar de 
destaque nas cenas do filme. Apenas nas cenas iniciais os personagens fazem uma 
breve discussão, apresentando uma definição cientifica sobre a quarta dimensão.

No livro, as discussões relacionadas à ciência e às possibilidades de se viajar 
no tempo são mais descritivas, conforme afirma Marques45:

[...] mesmo Wells, sabendo que as viagens no tempo não eram praticáveis, 
assim mesmo houve um embasamento científico do processo, mediante a ela-
boração de uma teoria que parecia consistente, lógica e plausível, de modo 
que ele pudesse averiguar as consequências futuras de tendências que ele viu 
sendo manifestadas em sua própria época. (MARQUES, 2002, p. 47).

Segundo Gomes e colaboradores (2010), a utilização de uma teoria de espaço-
tempo quadridimensional na história de H. G. Wells foi inovadora, tendo em vista 
que as narrativas que tratavam sobre viagens temporais nesse período eram justi-
ficadas através de sonhos, devaneios e delírios. No trecho a seguir, o “viajante do 
tempo” descreve suas concepções acerca de uma quarta dimensão:

Parece-me claro – disse o Viajante no Tempo – que qualquer objeto real 
deve se estender em quatro direções: ele deve ter Altura, Largura, Espessura 

45	 Neste	artigo,	disponível	em	<http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v54n2/14814.pdf>,	o	autor	faz	referência	a	pesquisas	
recentes	na	área	da	Física	que	se	dedicam	ao	estudo	de	conceitos	como	o	da	superposição	de	dois	estados	de	uma	
partícula,	o	da	interferência	e	o	do	teletransporte.



88

e... Duração. [...] Existem na verdade quatro dimensões, três que constituem 
os três planos do Espaço, e uma dimensão adicional, o Tempo (WELLS, 
2010, p. 18).

Porém a história narrada por Wells, assim como outras histórias acerca das 
viagens no tempo, dá origem a alguns paradoxos, um deles, e o mais evidente na 
obra de Wells, refere-se ao funcionamento da máquina.

Pode-se perguntar o que acontecerá quando nos movermos no tempo: se a 
máquina permanecerá no mesmo local onde estava inicialmente, a Terra, com 
o seu movimento de rotação e translação já não estará na mesma posição. 
Sendo assim, a máquina tanto pode aparecer em outro tempo, como em outro 
espaço, por exemplo, dentro da própria Terra e não na sua superfície. Na 
maior parte das histórias isso não representa problema algum, pois a “máqui-
na” simplesmente acompanha o planeta, quer essa característica seja explica-
da, ou não (MARQUES, 2002, p. 47-48).

Com relação à abordagem dos conteúdos científicos, o artigo intitulado ‘A 
Máquina do Tempo de H. G. Wells: Uma possibilidade de interface entre Ciência e 
literatura no ensino de Física’, Gomes e colaboradores (2010) enfatizam as relações 
do deslocamento na quarta dimensão com a Teoria da Relatividade, considerando a 
transposição dos conceitos ao trabalho em sala de aula, ainda segundo os autores:

Pensar a ciência a partir de elementos contrafactuais em sala de aula pode ser 
um caminho para despertar o interesse dos alunos, pois seu mediador estará 
abordando o novo em sala de aula, e apesar de inserir fenômenos além da 
ciência contemporânea, tal hipótese fornecerá subsídios para realçar o senso 
imaginário do aluno (GOMES, 2010, p. 152).

Uma das críticas à adaptação da obra literária aos cinemas é a de que ambos 
os filmes enfatizam o romance, transformando a história em uma luta do bem contra 
o mal, e não destacam, portanto, a crítica social feita pelo autor na história original.

O planeta Terra está completamente desfigurado, com a humanidade dividida 
em duas raças: os Eloi, seres diminutos e ociosos que vivem na superfície, e 
os Murdock, canibais subterrâneos. O viajante percebe que os primeiros são a 
evolução da aristocracia, e os segundos, a descendência da classe trabalhadora. 
É por meio do relato da infausta rotina de cada um dos grupos e de sua convi-
vência nada harmoniosa que Wells despacha sua real mensagem, uma crítica 
social com pinceladas marxistas e evolucionistas (CAMPOS Jr., 1896, s.p).
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DR. FANTáSTICO

Claudia Almeida Fioresi
Monica Beatriz Layter

Capa do DVD do filme Dr. Fantástico

Ficha Técnica
Título: Dr. Fantástico (Strangelove or: how I learned to stop worrying and 

love the bomb)
Ano do Lançamento: 1964
Direção: Stanley Kubrick
Roteiro: Peter George, Stanley Kubrick, Terry Southern
Gênero: Comédia/Guerra
Origem: Reino Unido
Duração: 93 minutos
Tipo: Longa-metragem
Premiações: Melhor filme, melhor filme britânico e melhor direção de arte 

britânica em 1965 segundo a BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) 
- Academia Britânica de Cinema e Televisão.

Sinopse

Doutor Fantástico é a celebrada e clássica comédia de humor negro de Stan-
ley Kubrick sobre um ataque nuclear “acidental” que foi indicado para 4 Oscar* 
em 1964. Criado durante um tempo em que a paranoia da Guerra Fria estava em 
seu auge, o filme ainda se mostra atual em nossos dias. Convencido de que os co-
munistas estão poluindo “os preciosos fluidos corporais” da América, um general 
enlouquecido (Sterling Hayden) ordena um ataque nuclear à União Soviética. Seu 
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ajudante, Capitão Mandrake (Peter Sellers), desesperadamente procura uma manei-
ra de suspender o ataque. Enquanto isso, o presidente dos EUA (Sellers mais uma 
vez) pega o telefone de emergência para convencer o bêbado premiê soviético que 
impedir o ataque é um erro tolo, enquanto o conselheiro do presidente (e ex-cien-
tista nazista) DR. FANTÁSTICO (Seller outra vez) confirma a existência da temida 
Máquina do Juízo Final - um secreto dispositivo soviético de retaliação que garante 
acabar com a raça humana de uma vez por todas!

*Indicações: Melhor Filme, Melhor Diretor (Stanlye Kubrick), Melhor 
Ator (Peter Sellers) e Melhor Roteiro Adaptado (Stanley Kubrick, Peter George 
e Terry Southern). 

(Sinopse retirada da capa do DVD)

Introdução

Dr. Fantástico é um filme baseado no livro “Red Alert” escrito por Peter 
George que satiriza, utilizando o humor negro, a relação existente entre norte 
americanos e soviéticos durante a Guerra Fria e o período de tensão nuclear exis-
tente na década de 1960.46

O título Dr. Fantástico, recebido inicialmente no Brasil, é nada mais do que a 
simples tradução do título original do filme: Dr. Fantástico ou como aprendi a parar 
de me preocupar e amar a bomba. Com o tempo, porém, tal título foi abreviado para 
apenas Dr. Fantástico.

Peter Sellers (considerado um dos melhores comediantes do cinema, que es-
trelou também “A Pantera Cor de Rosa”), em Dr. Fantástico representa três per-
sonagens, conforme mostrado na Figura 3, dando um tom único ao filme. Sellers 
interpreta o inglês Capitão Mandrake, da RAF (Royal Air Force), o presidente dos 
Estados Unidos, Mr. Muffley e também o Dr. Fantástico, um ex-cientista nazista que 
com o fim do “III Reich” se torna o conselheiro do presidente americano.

Sellers é tão genial em suas atuações que quase não se percebe que esses 
três personagens são interpretados pela mesma pessoa. Por exemplo, quando está 
representando o presidente dos EUA, sua voz é calma, controlada, porém ele sem-
pre se apresenta tenso. Como oficial da RAF ele muda a voz e tem sotaque inglês, 
é desastrado, porém disciplinado. Entretanto é como Dr. Fantástico que Sellers se 
supera, falando com sotaque alemão, preso a uma cadeira de rodas e apresentando 
aspectos de insanidade.47 

O filme foi lançado no ano de 1964, entretanto seu lançamento estava previsto 
para o final de 1963, que não ocorreu porque em 22 de novembro deste mesmo ano 
o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy foi assassinado após sofrer um 
atentado. O assassinato do presidente dos Estados Unidos foi um acontecimento im-
portante na história da nação, causando momentos de tensão na população. Lançar 

46	 Blogger	do	cinema.	Disponível	em:	<http://bloggerdocma.blogspot.com.br/2011/10/dr-fantastico-resumo-do-filme.html>.	
Acesso em: 4 abr. 2013.

47	 Disponível	em:	<http://www.imdb.com/list/tl1Tgwb3Hi8/>.	Acesso	em:	4	abr.	2013.



a ciência nos filmes de ficção científica 93

um filme durante esse período que faz uma crítica às guerras e relações de poder era 
uma atitude imprudente naquele momento.

Figura 1: Cientista, Presidente e General Mandrake

Fonte: Adoro cinema48

O filme

O filme Dr. Fantástico iniciou com rumores ameaçadores que líderes da União 
Soviética produziam a arma máxima, a máquina do juízo final. Fontes do serviço 
secreto dos Estados Unidos descobriram onde arma estava sendo feita, em uma terra 
deserta abaixo dos picos árticos das ilhas Zokaf.

Jack Ripper um general norte americano transformado ordena um ataque nu-
clear aos soviéticos, colocando em prática o plano R (plano de emergência de guer-
ra) sem o consentimento das demais autoridades. Somente Ripper sabe o código de 
chamada. Para se proteger de um ataque nuclear inesperado O comando estratégico 
mantém uma grande frota. Cada B-52 pode soltar bombas de 50 megatons, 16 vezes 
maior que a força explosiva de todas as bombas usadas pelos exércitos da Segunda 
Guerra Mundial. Um dos pontos do plano R era que assim que o plano entrasse em 
ação os rádios da esquadrilha não receberiam informação alguma. 

Porém, o presidente dos EUA sem concordar com esse ataque segue com seus 
conselheiros e um oficial da força área britânica reunidos no pentágono (sala de 
guerra – composta por políticos, militares e o próprio cientista, conforme Figura 2) 
para evitar que o bombardeio ocorra e provoque um incidente diplomático que terá 
como consequência uma guerra nuclear que vai por fim a vida na Terra. Em algumas 
cenas do filme o presidente dos EUA faz uma ligação telefônica ao premiê da Rússia 
(representado por um homem bêbado) Para sugerir a eles “planos de fuga”. 

48	 Adoro	Cinema.	Disponível	em:	<www.adorocinema.com/filmes/filme-680/>.	Acesso	em:	4	abr.	2013.



94

Figura 2: Sala de guerra

Fonte: Adoro cinema49

A ordem do ataque dos Estados Unidos a Rússia foi motivado por uma atitude 
insana do general Jack Ripper que acha necessário eliminar os comunistas da Terra. 
Além disso, era sabido que a Rússia possuía a máquina do juízo final, de Cobalto 
flórico G (termologia usada no filme). Esta bomba, segundo o filme, provocaria uma 
explosão do Cobalto flórico G, produzindo uma nuvem radioativa que cobriria a 
Terra por 93 anos. A máquina do juízo final dispara automaticamente e não havendo 
nenhuma maneira de desarmá-la, caso houvesse algum ataque.

Em uma das cenas do filme o presidente dos Estados Unidos questiona o Cien-
tista a respeito do poder bélico da máquina do juízo final. O cientista, que era diretor 
do desenvolvimento de armas do governo, responde ao presidente: “A tecnologia 
está disponível até para o país com menor poder nuclear. O único requisito é a von-
tade de fazê-la”.

No decorrer da história, as cenas de guerra e destruição provocadas pelo plano 
R, deixam o general Jack Ripper fora de controle. Trancado em uma sala com várias 
armas e seu auxiliar capitão Mandrake, ele se dirige até o banheiro, tranca a porta e 
se mata com um tiro. 

O governo dos Estados Unidos não tendo mais acesso ao código para suspen-
são do plano R, pois estava em poder do general Jack Ripper, não consegue impedir 
o ataque da sua força aérea no território Russo e o filme termina com várias cenas de 
explosões nucleares, deixando em suspense se o mundo acabou ou não.

Contexto do filme

A discussão principal do filme está centrada na disputa de tecnologias, sobre 
qual país possuía a maior tecnologia, EUA ou Rússia. A construção da máquina do 
juízo final foi um modo que a Rússia encontrou de competir com a tecnologia de ou-

49	 Adoro	cinema.	Disponível	em:	<www.adorocinema.com/filmes/filme-680/>.		Acesso	em:	4	abr.	2013.
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tros países, pois, eles não tinham como pagar a corrida espacial que foi uma disputa 
na exploração e tecnologia espacial entre 1957 e 1975. A rivalidade entre essas duas 
Superpotências durante a Guerra Fria focou-se em atingir o pioneirismo na explora-
ção do espaço, visto como necessário para a segurança nacional. A corrida espacial 
envolveu esforços no lançamento de satélites artificiais e voo espacial humano.

O cientista

Diferentemente da visão do cientista como uma pessoa isolada em seu labo-
ratório com suas pesquisas, neste filme realizado na década de 1960 o cientista está 
dentro do poder e presente em discussões políticas. Dr. Fantástico era paraplégico, 
usava óculos escuros e uma luva negra na mão direita ilustrada na Figura 3, fuma-
va e seu comportamento era estranho, ele tinha “tiques” não conseguia dominar o 
próprio braço. Nas percepções do filme em que envolviam as cenas do cientista fica 
claro que o mesmo não tinha controle sobre sua própria mão, podendo ter relação 
com possíveis experiências em seu próprio corpo. A falta de domínio sobre o corpo 
nos remete as cenas do filme “O Médico e o Monstro” da década de 1930, no qual o 
lado mal tenta dominar o lado bom do ser humano. Além disso, o cientista retratado 
no filme havia atuado junto às forças nazistas e em algumas cenas do filme seu bra-
ço direito tentava fazer uma saudação nazista, a qual ele tentava controlar. 

Figura 3: Cientista

Fonte: <www.adorocinema.com/filmes/filme-680/>
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Relação do filme com a ciência

Atualmente, o exercício do poder, para ser aceitável precisa basear-se em co-
nhecimentos científicos. Com o tempo houve a valorização do cientista, visto que, 
foram feitos altos investimentos em pesquisas científicas como o tratamento e cura 
de doenças, armamentos e domínio de diversas teorias. 

O filme apresenta uma ciência que pode promover a guerra e solucionar o 
problema, porém neste caso a solução, segundo o cientista, seria criar uma cidade 
nas minas mais profundas, onde a radioatividade não penetraria, nos milhares de 
quilômetros de profundidade. Manteriam as plantas vivas e animais. O problema 
era que, nesse novo “mundo”, haveria a necessidade de selecionar as pessoas, ba-
seado em fatores como: juventude, saúde, sexualidade, inteligência e uma gama de 
habilidades necessárias. Com técnicas adequadas de procriação e 10 mulheres para 
cada homem, poder-se-ia elevar o Produto Interno Bruto (PIB) aos níveis de hoje, 
no prazo de 20 anos.

Esse filme retrata também que a luta pelo poder das duas superpotências po-
deria gerar uma catástrofe global, o que ocasionaria uma mudança total na história 
da humanidade. Assim, quanto maior o poder maior a irresponsabilidade e a falta de 
compromisso dos governantes. As guerras podem levar a humanidade a sua extinção.

Onde está a ciência no poder brasileiro?

No Brasil o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) foi criado 
pelo Decreto 91.146, em 15 de março de 1985. Como órgão da administração di-
reta, o MCTI tem como competências os seguintes assuntos: política nacional de 
pesquisa científica, tecnológica e inovação, planejamento, coordenação, supervisão 
e controle das atividades da ciência e tecnologia; política de desenvolvimento de 
informática e automação; política nacional de biossegurança; política espacial; po-
lítica nuclear e controle da exportação de bens e serviços sensíveis.50

A produção do filme Dr. Fantástico em preto e branco

O lançamento do primeiro filme colorido foi feito, no ano de 1935, pelo estú-
dio Fox, e a obra em questão fora Vaidade e Beleza, de Rouben Mamoulian.

O colorido acabou sendo uma tendência muito apreciada por produtores e tam-
bém por cinéfilos, mas não impediu que o charme da fotografia preta e branca fosse 
relegado pela preferência popular. Embora fossem produzidas uma boa parcela de 
filmes coloridos a partir desse ano, diversos autores permaneceram utilizando o Pro-
cesso preto e branco, que viria a ser extinto por completo, posteriormente.51

Depois de dirigir vários filmes, “O iluminado” e “Laranja Mecânica”, Kubrick 
dirigiu seu último filme em preto e branco, Dr. Fantástico.

50	 Ministério	da	Ciência	e	Tecnologia.	Disponível	em:	<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/105.html?execview=>.		
Acesso em: 22 abr. 2013.

51	 Disponível	em:	<http://www.cineplayers.com/artigo.php?id=43>.	Acesso	em:	22	abr.	2013.
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A ILHA DO DR. MOREAU (1996)

Eliane Souza dos Reis Hipólito

Capa do DVD A Ilha do Dr. Moreau

Ficha Técnica
Título: A Ilha do Dr. Moreau (The Island of Dr. Moreau)
Duração: 100 minutos 
Ano: 1996. 
Local: Estados Unidos. 
Roteiro: Richard Stanley e Ron Hutchinson, baseado no livro “A Ilha do Dr. 

Moreau” de H. G. Wells
Direção: John Frankenheimer
Premiações: Framboesa de Ouro de Pior Ator Coadjuvante.

Sinopse

Em missão pela paz, um diplomata das Nações Unidas sofre um acidente aé-
reo e, após muitos dias de angústia em alto mar, acaba sendo resgatado por Mon-
tgomery (Val Kilmer) que estava a bordo do barco Ombak Penari com destino a 
uma ilha particular, perdida no Pacífico Sul. O diplomata, Edward Douglas (David 
Thewlis) encontra-se debilitado e é induzido a ficar alguns dias na ilha. Não demora 
muito para conhecer o famoso Dr. Moreau, interpretado por Marlon Brando, que é 
um brilhante cientista em busca da evolução da raça humana, transformando ani-
mais selvagens em seres humanos. No entanto, esta estranha mutação acaba criando 
situações inesperadas. 
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Introdução

O filme é baseado no livro “The Island of Dr. Moreau” com tradução “A Ilha 
do Dr. Moreau”, escrito por Herbert George Wells em 1896. Este filme comemora o 
centenário do livro e explora a engenharia genética e eletrônica, trazendo um misto 
de terror e suspense.

O roteiro do livro trata a história de um médico que cria seres monstruosos em 
uma ilha tropical. Moreau é um cientista obcecado pela ideia de transformar animais 
em homens, querendo criar o ser humano perfeito, livre de qualquer manifestação 
violenta. Para isso, o cientista interfere na formação genética de animais implantan-
do genes humanos que ele considera adequados à sua perspectiva de perfeição, por 
meio de cirurgias e hipnose.

O crime que Moreau é acusado ao fazer suas experiências dolorosas em ani-
mais chama-se vivissecção (ato de dissecar um animal vivo). Nessas experiências 
são desconsideradas questões éticas e sentimentais e fica clara a crença que em prol 
da ciência os fins justificam os meios.

Em seu livro, Wells promove diversas reflexões a respeito dos mais variados 
assuntos, como: a origem das convenções sociais, o lado obscuro e cruel da pesquisa 
científica, a desumanidade do processo colonizador e a evolução das espécies se-
gundo Darwin, dentre outras coisas.52

O filme

A produção cinematográfica é escura e nebulosa, uma característica dos filmes 
de terror. A penumbra provoca sensação de medo.

“A Ilha do Dr. Moreau” retrata um cientista famoso obcecado por criar um ser 
humano perfeito, harmonioso, puro e desprovido de malícia. Para isso, ele vai para 
uma ilha realizar o sonho de melhorar a espécie humana, e tem como objetivo trans-
formar animais em homens e homens em deuses. Por meio da mudança genética, 
passa a misturar as espécies. Fissurado pela sua ideia cria seres monstruosos e os 
monitora por meio da dor, sem se preocupar com os seus anseios.

Devido ao teor de suas pesquisas, os defensores dos direitos animais tiraram 
o Dr. Moreau dos EUA, perseguiram-no e caçaram sua licença. Para continuar seus 
estudos sem precisar ser avaliado pelos comitês de ética, há 17 anos ele se refugiou 
em uma ilha perdida no Pacífico Sul e há 10 anos tem como assistente Montgomery 
que já foi um neurocirurgião brilhante.

Ao chegar à ilha, Edward Douglas, um diplomata, recorda que o Dr. Moreau 
era dado por morto pela comunidade científica por ter desaparecido assim que re-
cebeu o Prêmio Nobel. Curioso, ele observa o certificado na parede que congratula 
o doutor por suas experiências com manipulação genética, entretanto, quando per-
gunta a Montgomery este afirma que o prêmio atribuído ao Dr. Moreau foi devido 
à descoberta do velcro.

52	 BLOG	GATO	BRANCO	EM	FULIGEM	DE	CARVÃO	–	A	 ilha	do	Dr.	Moreau,	de	H.	G.	Wells.	Disponível	em:	<http://
artigosefemeros.blogspot.com.br/2012/04/ilha-do-dr-moreau-de-h-g-wells.html>. Acesso em: 21 maio 2013.
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Na realidade, a descoberta do velcro foi do engenheiro suíço George de Mes-
tral, em 1948, e essa invenção não configura entre os ganhadores do Prêmio Nobel 
desse ano.53 

A relação mais próxima entre a biologia e o velcro é o chamado biomimetismo 
(capacidade de produzir objetos de engenharia que imitam processos biológicos) 
que se inspirou na forma das patas do Gecko, um lagarto capaz de andar nas super-
fícies lisas.54 

Douglas, o diplomata capturado por Montgomery, passou um período tran-
cado em um quarto na casa do Dr. Moreau e se sentiu incomodado. Quando con-
seguiu arrombar a porta do quarto e fugir, ouvia gritos terríveis. Ao seguir esses 
sons, acabou entrando em um laboratório onde havia vários animais de espécies 
diferentes presos em jaulas. Ficou assustado com o que encontrou no laboratório: 
aberrações e seres deformados imersos em formol, como demonstra a Figura 01. 
Isso evidencia que para obter o resultado esperado muitos experimentos fracassa-
dos tiveram que ser realizados.

Figura 01: Aberrações em formol dispostas no laboratório

Fonte: Filmow55

Mas o ápice do terror foi a cena seguinte: no fundo do laboratório, em uma 
maca havia uma mulher deitada em procedimento de parto com alguns cirurgiões 
ao redor. Estes cirurgiões eram “monstros” que usavam máscaras, luvas, jalecos e 
botas de plástico. Douglas se apavora ao ver que a “mulher” que estava dando a luz, 
possuía pés peludos e orelhas de animal. Ao tirarem o lençol, Douglas percebe que 
a “mulher” tem mais mamas que o normal e que ao invés de mãos ela possui patas. 
A criança chora ao nascer e é um ser esquisito, híbrido: tem a boca partida ao meio 
e olhos de gato, como se fosse uma onça.

53	 SITE	 DE	 CURIOSIDADES	 –	 A	 curiosidade	 não	 matou	 o	 gato!	 A	 invenção	 do	 Velcro.	 Disponível	 em:	 <http://www.
sitedecuriosidades.com/curiosidade/a-invencao-do-velcro.html>. Acesso em: 05 maio 2013.

54	 DARWINISMO.	 Disponível	 em:	 <http://darwinismo.wordpress.com/2011/12/26/a-engenharia-procura-cada-vez-mais-
ideias-na-natureza/>.	Acesso	em	06	maio	2013.

55	 FILMOW.	Disponível	em:	<http://filmow.com/artista/fotos/11928/>.	Acesso	em	28	abr.	2013.
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Douglas é visto pelos cirurgiões e ao tentar escapar do laboratório, depara-se na 
porta com outros seres horríveis vestidos de calça preta e terno branco (Figura 02).

 
Figura 02: Seres mutantes criados pelo Dr. Moreau

Fonte: Friendshare56

Douglas começa a correr pela floresta e logo Aissa (única mulher da ilha, e, por sinal 
o único experimento bem sucedido do Dr. Moreau) promete tirá-lo daquele lugar, desde 
que ele não prejudique o seu “Pai” (Dr. Moreau), demonstrando lealdade ao Criador.

Na fuga, passam por alguns seres ainda mais monstruosos, provavelmente fru-
to de algum experimento tortuoso de Moreau. 

Em busca de ajuda, Aissa recorre ao Pregador da Lei, dizendo: “Outro homem 
de cinco dedos veio ouvir a Lei e a Sabedoria”. Percebe-se que há certa diferença 
de tratamento aos homens de cinco dedos dos demais. Como o Pregador da Lei era 
cego, ele apalpa Douglas para reconhecimento, conforme a Figura 03.

Figura 03: Edward Douglas sendo reconhecido pelo Pregador da Lei

Fonte: cinema Total57

56	 FRIENDSHARE.	Disponível	em:	<http://friendsharept.org/phpbb/viewtopic.php?f=8>.	Acesso	em:	29	abr.	2013.
57	 CINEMA	TOTAL.	Disponível	em:	<http://www.cinematotal.com/filmes_details_main.asp?id=6963>.	Acesso	em:	29	abr.	2013.
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O Dr. Moreau sai do complexo, acompanhado de uma comitiva em um carro 
forte em busca de Douglas e ao encontrá-lo todas as criaturas que ali estão saem ao 
encontro do doutor, denominado por elas de “Pai”. Na tentativa de demonstrar para 
Douglas quem mandava ali, o Dr. Moreau clica em um botão do seu colar e aciona 
um dispositivo que emite choques em algumas criaturas. Ao receber esses choques, 
as criaturas sentem muita dor e se contorcem no chão. Com isso, o doutor compara 
a vida desses seres como sendo inferior à vida de Douglas e atribui a culpa a ele por 
precisar causar dor às criaturas.

Douglas é convidado para jantar e passa a questionar o Dr. Moreau, quanto à 
ética de suas experiências (Figura 04).

Figura 04: Dr. Moreau justificando-se quanto as suas práticas anormais

Fonte: contraversão58

Douglas afirma que o Dr. Moreau está louco e que o resultado de suas expe-
riências é satânico.

Para se justificar quanto aos seres monstruosos criados, o Dr. Moreau afirma 
que encontrou o diabo na coleção de genes. Conta que por 17 anos tentou criar uma 
medida de refinamento da espécie humana e encontrou a essência do diabo. Viu o 
diabo no microscópio e o mudou. Em termos metamórficos o cortou em pedaços, 
assegura que Lúcifer já não existe mais. De acordo com o Dr. Moreau o diabo é o 
elemento da natureza humana que induz a destruir e a adulterar.

Ao ser questionado sobre ter destruído a ilha e adulterado a espécie humana 
o Dr. Moreau cita a passagem bíblica “não julgue para não ser julgado” (Mt., 7.1). 
E, além disso, afirma que quase alcançou a perfeição total – de uma criatura pura, 
harmoniosa, desprovida de malícia. Se ele falhou criando criaturas esquisitas, igno-
rantes, com patas ou garras, isso não importa, afinal, quem nunca cometeu erros? 

O Dr. Moreau queria tirar o diabo, o gene ruim do homem, mas não eliminou 
o instinto animal.

58	 CONTRAVERSÃO.	Disponível	em:	<http://contraversao.com/mondo-trasho-5-2/>.	Acesso	em:	30	abr.	2013.
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Na ilha do Dr. Moreau, observa-se que há uma tentativa de encontrar regras de 
conduta/comportamento para viver em sociedade.

Essas “regras de convivência” em sociedade: ética e moral são resumidas na 
Lei e Sabedoria sobre como é árduo o caminho para se tornar um homem. Os seres 
criados acreditavam que cedo ou tarde, iriam querer algo que é considerado ruim, 
como: andar nas quatro patas; beber água da fonte; rosnar em vez de falar; farejar 
no chão e se esfregar nas árvores; comer carne ou peixe; fazer amor com mais de 
um, em todas as posições.

O Dr. Moreau controlava os seres criados através da dor e de drogas. Era 
implantado um chip em cada ser e, quando eles cometiam alguma infração ou o 
Dr. Moreau se sentia ameaçado, era só acionar o dispositivo presente no seu colar 
(visível na Figura 06), para que as criaturas recebessem choques e se contorcessem 
de dor, caídas ao chão, com isso, ficavam submissas ao “Pai”. Ao menor sinal de 
desobediência esses monstros recebiam terríveis choques. Todos os que morriam 
eram incinerados.

Montgomery acrescentava ao medicamento (que era à base de endorfinas e 
hormônios) utilizado para evitar que os seres retrocedessem (voltassem a sua forma 
primitiva) um pouco de metanfetamina, morfina, cogumelos e outras drogas. De 
acordo com Montgomery, essa atitude melhorava o “humor” dos animais, além de 
possibilitar que eles voltassem para buscar mais (já que se tornavam viciados) e, 
assim, recebessem as novas doses do medicamento.

Nas cenas do filme observa-se que a cada dia que passa, era necessário aplicar 
doses mais fortes do medicamento, o que nos remete aos dias atuais quanto ao uso 
de drogas. O uso de drogas de maneira contínua pode causar dependência e alterar 
o comportamento e o pensamento de uma pessoa indicando que ela não é capaz de 
controlar-se sem o uso da droga. 

No filme, o Dr. Moreau, sendo um criador, tenta se assemelhar a Deus, o que 
leva ao fato de que por trás do filme abre-se um caminho para discutir a superiorida-
de ou não do homem, pois as criaturas, que são produtos da criação do cientista Dr. 
Moreau, voltam-se contra o seu criador. Esse enredo tenta nos mostrar que a ciência 
tem seus limites e que não há poder maior que o poder de Deus, e ainda, que a busca 
por conquistas científicas desmedidas pode causar resultados inesperados. 

Em uma das cenas finais, as criaturas descobrem que possuem o implante 
(chip) e que é por meio dele que recebem os choques. Sem anestesia, elas retiram 
o chip e se revoltam provocando uma rebelião. Existe um conflito entre razão e 
instinto, exemplificado quando uma das criaturas pergunta ao Dr. Moreau: “como 
você é meu pai se eu não pareço com você?”. Ainda, elas procuram saber o que são, 
demonstrando serem seres pensantes e críticos, como se observa na fala: “Se somos 
seus filhos, por que o senhor fez a dor?” “Se não há mais dor, não há mais Lei?”.

Sem obter respostas para as suas dúvidas, as criaturas matam o Dr. Moreau 
e comem a sua carne. Elas agem por instinto, violando as Leis as quais estavam 
submetidas. Em seguida, fogem, levando consigo o colar que Moreau usava para 
controlar os seres criados. 
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Assim que o “Pai” morre é substituído pelo seu ajudante, Montgomery, que 
pirado se veste como o “Pai”, destrói todo o soro, senta-se em sua cadeira e vai à 
reunião do Pregador da Lei levar drogas para o “povo” e se autodeclarar Deus.

Nessa reunião, um dos seres criados é indagado por Montgomery sobre o que 
é instinto para o cão e ele responde: “Caçar, matar, correr para a matilha”. Então 
Montgomery, ensandecido, diz: “Eu quero ir para o céu dos cães” e tem o seu pedido 
atendido logo em seguida, com várias rajadas de tiro na cabeça.

Com a morte do Dr. Moreau, livres do chip e sem tomar o soro os seres criados 
que iniciaram a rebelião regressam ao seu estado primitivo, querendo se colocar no 
lugar do criador e serem obedecidos pelos demais, que ainda possuem o implante, 
aplicando dor sem piedade. Eles colocam fogo na ilha para evitar que alguém con-
siga fugir. Para ser definido o novo líder, obrigam Douglas dizer aos demais para 
reverenciá-los. No entanto, Douglas apela para a razão, afirmando que deveriam 
escolher quem iria ser o “Pai”, apenas um deles poderia ter esse título e, já que todos 
haviam comido a carne do “Pai”, há uma confusão, prevalecendo o instinto animal.

Douglas descobre que desde o início estava sendo usado como cobaia do Dr. 
Moreau, pois este pretendia produzir um soro para conter a regressão de Aissa atra-
vés do seu DNA. Inclusive, já havia produzido esse soro com essa finalidade, no 
entanto, Montgomery destruiu tudo e o Dr. Moreau fora assassinado.

Na cena final do filme Douglas consegue ir embora da ilha e faz a seguinte 
reflexão: “Olho ao meu redor, meus amigos humanos e lembro de algumas seme-
lhanças com os homens fera e eu sinto como se a natureza animal estivesse domi-
nando. Eles não são como homens sagrados nem como animais sagrados, mas uma 
combinação instável de ambos, quanto qualquer coisa que Moreau criou.”

E fica a pergunta: “Será que existem ilhas onde se fazem pesquisas fora dos 
padrões, fora dos controles éticos?”

O laboratório

Havia um laboratório anexo a casa, bem equipado e com alta tecnologia. A 
mobília era de madeira, havia abajur, ventilador de teto, piano com cauda, crânios 
de animais diversos pendurados na parede. Havia um esqueleto humano, escriva-
ninha, microscópios, centrífuga, computadores, pipetas Pasteur, aparelhagem de 
destilação, lanterna, um cofre com senha onde se guardava o colar que emitia os 
choques. Também tinha alguns baldes com símbolos de materiais radioativos. Na 
Figura 05 aparece o Dr. Moreau no seu laboratório.



106

Figura 05: Dr. Moreau usando seu microscópio

Fonte: biologia3ti blogspot59

Na entrada da propriedade havia dois galpões (laboratórios) onde funcionava 
uma sala de cirurgia, além de servir para abrigar em jaulas minúsculas os animais 
que seriam modificados. A sala de cirurgia era bem equipada, com macas, lençóis, 
toalhas, lâmpadas, aparelhagem moderna. Havia muitos frascos de reagentes, os 
armários e pias eram feitos de metal. 

Os médicos eram outros seres criados, durante os procedimentos cirúrgicos 
usavam luvas, máscaras, botas e jalecos.

Observa-se também que havia alta tecnologia na ilha: sala de comunicação 
com computadores e rádios transmissores; diversas antenas, sala de reuniões sub-
terrânea, elevador, arsenal de armas de fogo, caminhões, tanque de guerra, reservas 
de combustíveis, fornos crematórios e incineradores. 

Como sugestão, poderia ser abordado em sala de aula: a diferença entre os 
laboratórios atuais com o laboratório do filme, as normas de segurança e as roupas 
que são utilizadas até hoje. 

O cientista

Na história relatada no filme o cientista recebeu o prêmio Nobel em 1989 por 
ter inventado o velcro.

O cientista era solitário, rico, inteligente e pianista. Sua família se reduzia a 
alguns serviçais (filhos favoritos) que dedicavam sua vida ao criador; a uma réplica 
do Dr. Moreau (um anão) que o seguia por todos os lugares e estava sempre vestido 
com um modelo de roupa igual ao dele (observar as Figuras 04 e 06) e lhe era extre-
mamente leal; mas era com Aissa que Moreau demonstrava ter uma maior afinidade.

O Dr. Moreau era tido como morto pela sociedade da época, por haver sumido 
sem deixar pistas. Afirmava estar na ilha há 17 anos, entretanto, algumas criaturas repre-
sentavam ser mais velhas, o que pode ser caracterizado como envelhecimento precoce.

59	 ENGENHARIA	 GENÉTICA.	 Disponível	 em:	 <http://biologia3ti.blogspot.com/2011/04/ilha-do-dr-moreau.html>.	 Acesso	
em: 30 abr. 2013.
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Figura 06: Dr. Moreau ao lado do anão exibindo o co-
lar causador de choques nas criaturas

Fonte: contraversão60

Todas as vezes que o Dr. Moreau se apresentava fora do complexo ele era 
protegido por seguranças, andava em carro forte e os “súditos” o transportavam 
em uma cadeira especial. O Dr. Moreau vestia umas roupas brancas extravagantes, 
luvas, chapéu, óculos de sol e passava cremes no rosto, pois tinha alergia ao sol e 
aos mosquitos. Ele sempre chega como um rei. Seu figurino esquisito pode ser visto 
nas Figuras 06 e 07.

Figura 07: O cientista

Fonte: marlon brando – tumblr61

60	 CONTRAVERSÃO.	Disponível	em:	<http://contraversao.com/mondo-trasho-5-2/>.	Acesso	em:	30	abr.	2013.
61	 MARLON	 BRANDO	 –	 tumblr.	 Disponível	 em:	 <http://marlonbrando.tumblr.com/post/31036309900/the-island-of-dr-

moreau-1996>.	Acesso	em:	30	abr.	2013.
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Algumas vezes usava um aparelho de troca de calor na cabeça (conversor ca-
lórico), outras vezes aparecia com uma meia calça branca na cabeça. Apresentava 
problemas de saúde e era tido como um Deus pelos seres criados.

Tinha a crença de que, em prol da ciência, os fins justificam quaisquer meios.

Adaptação para o cinema

O livro “A Ilha do Dr. Moreau” de H. G. Wells foi transformado em filme pela 
primeira vez em 1933 com o nome “A Ilha das Almas Perdidas”. Depois, em 1977, 
já com o nome de “A Ilha do Dr. Moreau” teve como ator principal Burt Lancaster. 

Houve uma paródia à Ilha do Dr. Moreau em “Os Simpsons”, em um episódio 
de Dia das Bruxas, intitulado “A Ilha do doutor Hibbert”.

O filme de 1996 configura na terceira edição da adaptação do livro para o 
cinema e foi estrelada por Marlon Brando. A questão da hibridização dos seres foi 
apresentada na forma de experiências genéticas. Na sequência de abertura do filme 
foi explorada a fita de DNA como elemento estético.

Os críticos do cinema apontam vários problemas ocorridos durante a filmagem 
desse filme que culminaram para que ele recebesse mais de cinco indicações: Pior 
Filme, Pior Diretor, Pior Ator Coadjuvante (Val Kilmer), Pior Dupla, Pior Roteiro 
e ganhasse o Framboesa de Ouro de Pior Ator Coadjuvante (Marlon Brando). Entre 
esses problemas, podemos citar:

O projeto original tinha como roteirista e diretor Richard Stanley. Com apenas 
um dia de filmagens ele foi demitido de seu próprio projeto por haver se desentendi-
do com Val Kilmer. Os produtores o substituíram pelo diretor John Frankenheimer. 
Imaginava-se que Frankenheimer conseguiria controlar o elenco, visto que era um 
diretor experiente, contudo, após inúmeros conflitos com Brando e Kilmer ele re-
solveu deixar que os atores fizessem no set de filmagens o que bem entendessem. 

Além disso, Frankenheimer precisou reescrever partes do roteiro de Stanley e 
seus colaboradores e contratou um novo roteirista (Ron Hutchinson). Isso acabou 
atrasando a produção, e os textos chegavam às mãos dos atores poucas horas antes 
das filmagens. Marlon Brando desistiu de decorar seu texto e mandou que lhe pas-
sassem as falas na hora através de um pequeno radiotransmissor.

Já o ator David Thewlis fez uma promessa de que nunca assistiria a versão 
final de “A Ilha do Dr. Moreau”, pois as filmagens foram uma experiência negativa 
para ele.

Acontecimentos históricos da época

No início de 1990 surgiu um empreendimento internacional, o Projeto Ge-
noma Humano (PGH) com vários objetivos, entre eles identificar e fazer o mapea-
mento dos cerca de 80 mil genes que se calculava existirem no DNA das células do 
corpo humano; determinar as sequências dos 3 bilhões de bases químicas que com-
põe o DNA humano; armazenar essa informação em bancos de dados, desenvolver 
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ferramentas eficientes para analisar esse dados e torná-los acessíveis para novas 
pesquisas biológicas. 

Desde então, foram descobertos o genoma de mais de 33 espécies mostrando 
as nossas semelhanças moleculares resultantes da evolução. 

A grande importância do PGH é sua busca pelo melhoramento humano e a ten-
tativa de tratar, prevenir ou até mesmo curar doenças genéticas com outras causas de 
doença, considerando-as todas de origem genética.62 

A ovelha Dolly foi o primeiro mamífero clonado por transferência nuclear de cé-
lulas somáticas. O estudo foi publicado em 1997, mas foi realizado ao longo de 1995 
e 1996. A comunicação do nascimento da Dolly gerou inúmeras reações contrárias e 
favoráveis à sua realização. Muitas pessoas se posicionaram imediatamente contra, 
pois viam neste procedimento uma ameaça contra a dignidade humana. Em janeiro de 
2002, outra importante questão surgiu com o diagnóstico de uma forma rara de artrite 
em Dolly. Esta doença não é habitual em ovelhas com cinco anos de idade. Muitos 
interpretaram esta doença como um sinal de envelhecimento precoce.63 

Quando noticiaram o nascimento de Dolly, a primeira ovelha clonada, muitas 
produções cinematográficas passaram a utilizar o tema da clonagem e isso trouxe à 
tona diversos questionamentos relativos à ética da clonagem.

Os filmes passaram a abordar os perigos de se clonar um ser humano, apresen-
tando monstruosidades como possíveis resultados desses experimentos. 

H.G.Wells já previa em seu romance, escrito em 1896, a possibilidade de hi-
bridizar características humanas e animais, refletindo sobre as implicações de tais 
experimentos: a ética, moral e religiosidade envolvidos quando se desafia os princí-
pios da natureza, contrariando a ordem natural das coisas. 

A ideia de modificar fisiologicamente seres vivos, com o intuito de provar algo 
ou simplesmente experimentar, encontra suas bases nos avanços contemporâneos 
da biomedicina e da biotecnologia, ainda que hoje uma experiência do naipe da de 
Moreau seja eticamente inviável.64

Por fim, usar técnicas de clonagem para produzir seres humanos é totalmente 
inadmissível para a nossa sociedade, pois tem graves implicações morais.

62	 PROJETO	GENOMA	2.	Disponível	em:	<http://educar.sc.usp.br/licenciatura/2001/genoma/surgiu.html>. Acesso em 22 
maio 2013.

63	 GOLDIM,	J.	R.;	CASO	DOLLY:	Primeiro	mamífero	clonado.	Disponível	em:	<http://www.bioetica.ufrgs.br/dollyca.htm>.	
Acesso em 22 maio 2013.

64	 BLOG	GATO	BRANCO	EM	FULIGEM	DE	CARVÃO	–	A	 ilha	do	Dr.	Moreau,	de	H.	G.	Wells.	Disponível	em:	<http://
artigosefemeros.blogspot.com.br/2012/04/ilha-do-dr-moreau-de-h-g-wells.html>. Acesso em 21 maio 2013.
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