
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

 

 

 

HALINA RAUBER BAIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA PELE À PELÍCULA: CORPOS, CIBORGUES E DIVINDADES EM UMA ANÁLISE 

ANTROPOLÓGICA DOS FILMES GATTACA E EQUILIBRIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2013 



HALINA RAUBER BAIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA PELE À PELÍCULA: CORPOS, CIBORGUES E DIVINDADES EM UMA ANÁLISE 

ANTROPOLÓGICA DOS FILMES GATTACA E EQUILIBRIUM 

 

Monografia apresentada como requisito parcial 
para a obtenção do grau de Bacharelado e 
Licenciatura no Curso de Ciências Sociais, Setor 
de Ciências Humanas Letras e Artes da 
Universidade Federal do Paraná. 

 
Orientador: Prof. Dr. Miguel Alfredo Carid Naveira 
Co-Orientadora: Prof.ª Dr.ª Laura Pérez Gil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2013 



DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todas as pessoas (e não-pessoas) 

 que compartilharam comigo  

novas formas de existência. 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a todas as flores, aos dias de Sol, à força das árvores, ao vôo das 

borboletas, ao vento que passa pelas rodas da bicicleta, a toda a série de 

acontecimentos – acasos ou não – que se concatenaram de modo que estou aqui 

agora. Jamais darei conta de nominar a todxs (e acho que nem gostaria de torná-los 

tão inteligíveis assim). 

Agradeço à minha mãe pelos inúmeros universos que ela me apresentou e por 

me ensinar como se caminha junto, e ao mesmo tempo autonomamente (ainda estou 

aprendendo). 

A mis amigxs Cris – pela companhia ao longo da escrita intensa deste 

trabalho; Dhy – pela amizade alegre e pela existência delicada; Frida – pelas 

explosões de felicidade; Gabi – pela revisão, pelo sorriso, pelo incentivo; Hyago – 

pela confiança e pelos apertões de bochecha que me fazem sorrir; Khalil – pela 

presença furtiva e intensa, por me ensinar a pular em lugares sem saber se vai dar 

pé; Lanterna (in memoriam) – por ter iluminado todas as minhas noites e por me 

ensinar a me entregar à mim mesma; Lua – pelo olhar de amor e pela 

espontaneidade de sentimento. 

À Simone Meucci, gratidão. Impossível colocar em palavras tudo o que você 

me ensinou, desde a escrita em frases curtas até a vida em frases sem pontuação. 

Axs colegas do PET, pelo exercício da convivência e pelas inúmeras 

contribuições em inúmeros âmbitos da vida. 

À Martina Ahlert, pelas contribuições acadêmicas ao longo – desde o início 

talvez! – deste trabalho e por me incentivar a ser generosa comigo mesma. Ao 

Miguel Naveira por ter se disposto a me auxiliar em um momento tão delicado da 

minha escrita. 

À Laura Pérez Gil pelas aulas inspiradoras, pelas conversas propulsoras, pela 

paciência, pelo cuidado, pela sutileza, por ter aceitado me orientar mesmo quando as 

ideias iniciais se mostravam tão turvas para mim. Jamais conseguirei expressar a 

gratidão e a admiração que sinto. 

À Puni, pelo compartilhamento da loucura, pelo perdão do tempo roubado, 

pelo companheirismo em todos os sentidos, pelo empoderamento, pela presença, 

pelo carinho. Você me inspira profundamente. 

Às feministas, a tudo o que está por vir, a todxs que não foram citadxs. Amor. 



EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Ahora 

en esta hora inocente 

yo y la que fui nos sentamos  

en el umbral de mi mirada 

 

Alejandra Pizarnick – Árbol de Diana 

 



RESUMO 

 

O presente trabalho gira em torno da apresentação e reflexão sobre um certo 

número de discursos, práticas e representações que relacionam corpo e tecnologia 

nos filmes de ficção científica Gattaca e Equilibrium. Para tentar deixar mais nítidas 

as relações e entrecruzamentos que podem ser estabelecidos entre os enredos 

fílmicos e debates contemporâneos sobre o corpo, questiono que representações e 

discursos sobre o corpo e humanidade são apresentadas em Gattaca e Equilibrium. 

Para refletir sobre isso, buscarei compreender uma divisão posta nos filmes, entre o 

que é tomado como natural e o que é tomado como artificial/implantado nos seres 

humanos dessas películas, além de identificar quais aspectos são considerados 

necessários à condição humana e que valores são atribuídos a eles nos filmes 

analisados. O tema se deve ao lugar ocupado pelo corpo como lócus de significação 

de uma determinada sociedade: ao observar o tratamento dado ao corpo e os 

valores que o diferenciam, é possível descobrir muito sobre os modos de existência 

que concernem tais pessoas, bem como sobre diferenças estruturais socioculturais 

existentes. A seleção dos filmes a serem analisados segue o critério de estes 

abordarem temáticas referentes à tecnologia, à corporalidade e à transformação do 

corpo para superação de limites físicos impostos. Sendo a inteligibilidade da 

veiculação de ideias e de representações partilhadas pelo cinema fruto de seu 

pertencimento a um determinado contexto sociocultural – tanto como produtor como 

produto desta –, sua utilização como ferramenta de análise social e de reflexão sobre 

as representações de corpo é enriquecedora e, desta maneira, a metodologia de 

pesquisa será a análise etnográfica dos filmes. Algumas das categorias de análise a 

serem utilizadas fazem referência às dinâmicas relacionais e à conexão destas com 

determinados comportamentos e consequências sociais que estão no filme. 

 

Palavras-chave: Antropologia do corpo; Cinema; Ciborgue. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O cinema pulsa e motiva possibilidades de discussões antropológicas sobre o 

corpo na contemporaneidade. Os filmes de ficção científica, mais especificamente, 

por vezes refletem visões de mundo e noções propostas pela ciência que 

transformam, remodelam, segmentam e reconstroem um corpo tomado como 

incompleto e imperfeito pelas doenças que lhe podem acometer e pela morte que 

sempre lhe encontra (LE BRETON, 2012). 

Inserido num contexto de produção e de reprodução de imaginários do 

humano sobre si mesmo, o cinema pode auxiliar, ou colocar em foco, questões por 

vezes obscurecidas no cotidiano. O cinema é capaz de mostrar os desejos e 

fantasias que povoam o nosso inconsciente, além de ser também um espaço onde 

esses desejos e fantasias se elaboram (BENJAMIN apud ADELMAN et al., 2011). 

O cinema passa a se constituir como campo de análise antropológica a partir 

do século XX, o qual “revelou, além do antropólogo-cineasta, o antropólogo-

espectador” (HIKIJI1, 2012, p. 31) que vê o cinema como objeto de pesquisa, como 

campo a ser perscrutado a partir de problemáticas ou questões antropológicas que 

poderão desencadear interpretações antropológicas. Este campo se mostra profícuo, 

na medida em que “[...] o cinema não está confinado aos limites de seu significado, 

mas pode tornar-se uma fonte inexaurível de ressonâncias secretas, de estratégias 

combinatórias, de desmascaramentos paradoxais” (Ibidem, p. 13) que trazem à 

superfície respostas (ou perguntas) possíveis a situações ou mesmo significados 

proeminentes na cultura ocidental. Isso se deve ao caráter particular que o cinema 

revela: este não se trata de um simples reflexo da vida, ou ainda de uma forma 

enrijecida que reproduz e representa por completo o social. Os filmes não são 

retratos fiéis das sociedades que os produzem, mas sim um modo, uma lógica de 

pensamento sobre o social – são uma interpretação possível das relações (Ibidem). 

Interpretá-los seria, então, realizar uma interpretação das interpretações. 

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que o cinema opera como tentáculo de 

                                         
1
 Rose Hikiji é professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. A obra da autora que trabalho aqui, Imagem-
violência: etnografia de um cinema provocador (2012) tem como objeto de análise um conjunto de 
filmes lançados nos anos 1990: Cães de Aluguel, Pulp Fiction, Fargo, A Estrada Perdida e Violência 
Gratuita. 
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um cotidiano, e não como espelho deste, ele opera também seguindo lógicas de 

sentido presentes na sociedade. Em outras palavras, a arte2 em si, ou ainda estudá-

la ou fazê-la, “é explorar uma sensibilidade essencialmente coletiva” (GEERTZ apud 

HIKIJI, 2012, p. 70) na medida em que o significado das coisas é coletivo3, a 

capacidade de perceber seus significados está atrelada a uma experiência coletiva 

que a transcende. Fica nítido, a partir dessa perspectiva, o papel determinante que a 

arte tem na produção e manutenção de uma sensibilidade coletiva (HIKIJI, 2012).  

A fluidificação e a intercomunicação entre elementos e significados de 

determinados cotidianos e as simbologias e representações veiculadas sobre a tela 

são ideias que, somadas às acima citadas, nutrem e possibilitam a aproximação do 

cinema em relação ao mito: 

 

Filmes ficcionais são formas de recorte, apreensão e organização do mundo. 
As imagens contam histórias, falam de tempos, lugares, sentimentos, 
perspectivas. Os filmes registram mitos e também mitificam representações. 
Sintetizam uma série de visões de mundo. Filmes, como mitos, são 
narrativas social e culturalmente construídas. Não são relatos realistas, mas 
„dramatizações‟ da realidade. O filme, como um mito, relaciona-se com a 
realidade de forma dialética, estabelecendo parâmetros ao espectador. 
(Ibidem, p. 55-56 – grifo do autor). 

 

Ainda que, como defendido por Viveiros de Castro em seu trabalho sobre 

Romeu e Julieta, essa aproximação deva ser feita com ressalvas: 

 

A utilização dos textos literários como material de análise antropológica deve 
ser feita com cuidado, ou pelo menos com ressalvas iniciais. O antropólogo 
corre sempre os riscos de transformar tais textos em documentos 
etnográficos ou em mitos, coisas que a princípio não são. No caso de 
Romeu e Julieta, o risco é o da ilusão mitológica. Sem pretender discutir 
aqui o que seja exatamente 'etnografia' ou 'mito', é razoável supor 
entretanto, que a referida obra, por sua difusão quase universal, guarda 
alguma relação profunda, se não com as realidades sociológicas objetivas, 
pelo menos com certos valores básicos da formação cultural ocidental. 
(VIVEIROS DE CASTRO, 1977, p. 131 – grifo do autor). 

                                         
2
 Hikiji (2012), em seu trabalho Imagem-violência: etnografia de um cinema provocador equaciona 

cinema e arte, aplicando aí as concepções de Geertz sobre a arte. No meu trabalho, manterei este 
raciocínio. 
3
 É importante lembrar que Geertz está tratando de contextos específicos no capítulo “Arte como 

Sistema Cultural” de sua obra O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa (1997), no 
caso, a poesia marroquina e a pintura italiana no século XV. Aqui, o coletivo de que estou tratando é o 
da sociedade ocidental contemporânea, quantitativamente bastante diferente dos tratados por Geertz, 
afinal, os filmes possuem uma veiculação internacional, o que não ocorre com os exemplos trazidos 
pelo autor. Esta nota é apenas para ressalvar esta diferença. De todo modo, guardadas as 
especificidades, a sociedade ocidental contemporânea, de uma forma geral, possui um caráter de 
coletivo enquanto detentora de um compartilhamento de significados. 
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Ao encontro destas reflexões vai a ideia do cinema como produto cultural que, 

passível de observação, acaba por revelar “modos de pensamento de culturas 

„outras‟ e aspectos da nossa própria, de caráter ocidental. Como os mitos, os filmes 

apresentam recorrências que podem ser interpretadas, veiculam representações 

sociais, têm origem „coletiva‟.” (HIKIJI, 2012, p. 55 – grifo do autor). 

A característica de “origem „coletiva‟” também transparece na perspectiva de 

autoria coletiva do cinema, pois este trabalha com representações coletivas. Nesse 

aspecto, Hikiji (Idem) cita Bateson (na concepção da autora, o realizador da primeira 

análise antropológica de filme ficcional). Este demonstra seu desinteresse na 

intencionalidade dos realizadores do filme, afirmando que a autoria, tal como no caso 

dos mitos, é coletiva, pois trabalha “com representações não necessariamente 

conscientes e comuns a um grupo amplo na sociedade.”. (Ibidem, p. 45). Além disso, 

“as inúmeras exibições de um filme equivaleriam ao recontar do mito nos rituais, que 

serve à fixação das representações veiculadas na história.” (Ibidem, p. 45). 

Nessa linha de raciocínio de Bateson, podemos encontrar pontos em comum 

com Weakland, o qual, segundo Hikiji (Idem), defende a ideia de que tanto filmes 

como mitos “projetam imagens estruturadas do comportamento humano, da 

interação social e da natureza do mundo e refletem a vida social, sem ser, 

necessariamente, descrições realistas da vida cotidiana.” (Ibidem, p. 43). 

Considerando então estes três elementos (os quais não estão cindidos entre 

si, mas inter-relacionados): a) cinema não como réplica, mas como via possível de 

compreensão do cotidiano, b) cinema como propulsor e reprodutor de uma série de 

significados que são compartilhados por uma determinada coletividade e, nesse 

sentido, c) filmes como mitos da sociedade ocidental, na medida em que projetam 

imagens de comportamento e interação estruturadas socialmente, situo-me, tal como 

Hikiji, como “antropóloga-espectadora”: é através das “lentes conceituais” da 

Antropologia que pretendo olhar para as representações de corpo e de condição 

humana nos filmes Gattaca4 e Equilibrium5.  

Levando em consideração as características acima citadas que envolvem o 

                                         
4
 Título no Brasil: Gattaca - A Experiência Genética; Título Original: Gattaca; País de Origem: EUA; 

Gênero: Ficção Científica; Classificação etária: 14 anos; Tempo de Duração: 106 minutos; Ano de 
Lançamento: 1997; Estúdio/Distrib.: Sony Pictures; Direção: Andrew Niccol. 
5
 Título no Brasil: Equilibrium; Título Original: Equilibrium; País de Origem: EUA; Gênero: Ficção; 

Tempo de Duração: 107 minutos; Ano de Lançamento: 2002; Estúdio/Distrib.: Imagem Filmes; 
Direção: Kurt Wimmer. 
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cinema, gostaria de colocar em questão a relação estabelecida com o corpo nos 

filmes de ficção científica Gattaca e Equilibrium, a elaboração de significados, as 

relações entre os/as personagens, as valorizações e desvalorizações de elementos 

físicos ou não, as atribuições de sentido àqueles/as que têm corpo modificado por 

intervenção tecnológica (seja na modificação genética de Gattaca, seja pelo Prozium 

em Equilibrium) têm importância significativa para perscrutar as formas como as 

relações com o corpo se dão no nosso cotidiano (ocidental contemporâneo). 

Questionar-se a partir do enredo fílmico é também questionar-se sobre si mesmo/a, 

inserido/a nesse contexto ocidental, de forma que a ficção científica, a imaginação de 

um futuro, não está descolada do contemporâneo, mas funciona, talvez, como 

exacerbação, como hipérbole criativa do presente, hipertrofiando reflexivamente 

possibilidades do mundo. 

Desta forma, para tentar deixar mais nítidas as relações e entrecruzamentos 

que podem ser estabelecidos entre os enredos fílmicos e debates contemporâneos 

sobre o corpo, questiono que representações e discursos sobre o corpo e 

humanidade são apresentados em Gattaca e Equilibrium. Para refletir sobre isso, 

buscarei compreender uma divisão posta nos filmes, entre o que é tomado como 

natural e o que é tomado como artificial/implantado nos seres humanos dessas 

películas, além de identificar quais aspectos são considerados necessários à 

condição humana e que valores são atribuídos a eles nos filmes analisados.  

Tenho como hipótese que o que se pode observar nos filmes diz respeito, de 

forma geral, a uma concepção de condição humana que tem como pilar essencial a 

não interferência tecnocientífica nos corpos (e que esta interferência é vista como 

voltada ao corpo e às emoções de uma maneira superlativa). A princípio, em ambos 

enredos fílmicos, os personagens que possuem sua constituição física alterada são 

apresentados como humanos aperfeiçoados6, nos quais a condição da presença de 

um corpo fisiologicamente doente (no caso de Gattaca) ou de emoções que 

constituem ameaças à manutenção da existência humana (no caso de Equilibrium) 

não existe mais. Vemos, no entanto, como essas interferências fisiológicas acabam 

                                         
6
 Vale ressaltar que alterações no corpo humano sempre se deram, seja no que faz referência a 

exercícios físicos ou mesmo em relação a processos de transexualização, a manipulação do corpo é 
uma constante em nossa sociedade. As situações trazidas pelos filmes se tratam mais de hipérboles 
do que já ocorre do que de algo totalmente novo e exótico. É interessante mencionar também que a 
manipulação e a modificação do corpo não são exclusivas do ocidente. De fato, no presente trabalho 
me concentrarei em pensar um determinado tipo de manipulação e de transformação, e o que ela 
pode significar em casos específicos. 
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por se constituir, nos filmes, como uma ameaça àquilo que faz dos humanos, 

humanos, sendo necessária a intervenção do personagem principal para que a 

humanidade (ou ainda, o que é mais necessário à sua condição de possibilidade) 

não pereça, levando consigo todo o espectro de boas qualidades associado a ela. 

Nessa trama é possível observar como se constroem determinadas relações entre 

natureza e cultura em que a primeira precisa ser protegida para que seja protegida 

também a condição tomada nos filmes, por fim, como preciosa: a condição humana. 

Isso se deve ao atrelamento, nos filmes, da condição humana a aspectos tomados 

como dados, como naturais. Alia-se então, a essa cisão entre natureza e cultura, 

uma nostalgia e uma idolatria de uma condição humana, ou seja, na concepção dos 

filmes, inalterada pela tecnociência. 

Outro elemento perceptível é a relação do enredo fílmico com uma tradição 

literária judaico-cristã: certas imagens de “espírito humano” que povoam os enredos 

analisados importaram metáforas de corpo separado da mente apresentando-as 

como a verdade literal, o que acaba por deixar, implícita ou explicitamente, 

reivindicações de percepções cristãs de transcendência espiritual (MURI, 2003, p. 

78). 

Para refletir sobre estas hipóteses e questionamentos, os/as autores/as Donna 

Haraway (2009) e David Le Breton (2004; 2012) servirão tanto como referências 

bibliográficas, como enquanto interlocutores do debate presente nos filmes7. 

Enquanto referências auxiliarão nas reflexões sobre uma série de discursos, práticas, 

representações e significados atrelados aos usos do corpo e da tecnologia na 

contemporaneidade. Como interlocutores do debate apresentado, mostrarão 

diferentes caminhos traçados bem como lógicas de pensamento diante do 

encadeamento corpo e tecnologia. Um dos autores, Le Breton (Idem), se 

aproximando mais do posicionamento dos filmes, de quase nostalgia de uma 

condição humana anterior à intervenção tecnocientífica; e a outra, Donna Haraway 

(Op. Cit.), apresentando uma linha de raciocínio que propõe o rompimento das 

categorizações, incluindo aí a de condição humana. 

 Para Le Breton, a inserção do uso da tecnologia no corpo está fortemente 

atada à concepção cartesiana de separação corpo/mente. Tal cisão se contrapõe à 

                                         
7
 É importante especificar que estas não são as únicas referências teóricas no que se refere à 

produção antropológica sobre corporalidade. Os trabalhos de Haraway e Le Breton, e o debate 
travado entre eles parece desenvolver no plano da reflexão filosófico-antropológica o debate análogo 
ao que os filmes colocam. 
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das “sociedades tradicionais”8, holistas, nas quais o corpo seria um elemento que 

não apenas relaciona o humano consigo mesmo, mas também com os outros ao seu 

redor e com mundo (LE BRETON, 2012, p. 31). Nesse sentido, o autor chama a 

atenção para as consequências imprevisíveis (tendendo para negativas) que o 

rompimento do humano com seu próprio corpo pode ter para o indivíduo e a 

construção que este faz de si. Ao afirmar que “uma intervenção de algumas horas no 

corpo para um transplante ou uma prótese pode afetar uma existência inteira 

segundo a história do sujeito [...]” (Ibidem, p. 399), o autor critica, de certa forma, a 

segmentação da qual o corpo é objeto, tanto do ser ao qual ele empresta a sua carne 

(o humano), quanto de sua própria substância (órgãos, tecidos, secreções), 

argumentando que residiria aí a fonte de crises identidade (Ibidem, p.399) e, num fim 

último, da própria condição humana nas sociedades ocidentais. 

 Em contrapartida, Haraway (2009) coloca em relevo as possibilidades de 

subversão que se aliam aos avanços tecnológicos. O que está em questão não é a 

continuidade ou não da existência humana, mas sim a materialidade sufocante da 

qual esta seria responsável. Para a autora, se ocorresse o rompimento de fronteiras 

entre animal-humano, máquina e animal-não-humano, a fluidificação das categorias 

se tornaria ferramenta libertadora. O que vale ressaltar é o movimento que a autora 

realiza: se a tecnologia nos transforma em meros dados numéricos, se a nossa 

fragmentação pode ser propulsora de uma dominação, ela também pode ser usada 

pelos sujeitos em proveito da subversão da hegemonia. Podemos nos apropriar da 

maquinização compulsória de modo a ressignificá-la, nos transformando em ciborgue 

mutante animalesco que rompe e desenlaça tanto as amarras físicas e fisiológicas, 

como as categorias exclusivas e, por isso, excludentes (mulher/homem, 

animal/humano, humano/máquina, etc.). 

Tomando os filmes de ficção científica como mitos da contemporaneidade e da 

“ocidentalidade” (LEIRNER, 1992), estes serão analisados a partir de notas tomadas 

em diários de campo. Estes diários se constituem de anotações que fiz no segundo 

momento que vi cada um dos filmes. A princípio, assisti aos filmes sem interrupção e 

tomei notas logo em seguida, notas estas que deram vazão ao início do trabalho. 

Alguns meses depois re-assisti aos filmes, desta vez pausando-os e retornando as 

                                         
8
 “Sociedades tradicionais” aparece aqui entre aspas porque se referem a um termo utilizados por Le 

Breton. 
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cenas para tomar nota de diálogos ou situações que considerei cruciais para o 

desenvolvimento das reflexões. A análise aprofundada de cada um dos filmes se 

dará no primeiro capítulo, onde serão tecidas as reflexões que estes trazem à tona a 

partir de elementos como cenário, enredo, relações entre personagens e concepções 

de corpo apresentadas. Acrescento também que houve um primeiro momento, no 

início da pesquisa, em que assisti a diversos outros filmes de ficção científica (Matrix, 

Blade Runner, A Ilha, Inteligência Artificial...), mas que acabei não os trazendo ao 

texto porque não daria conta de todo o material. Num segundo momento, optei por 

trabalhar com Gattaca e Equilibrium por conta desses dois filmes se aproximarem no 

que faz referência à alteração de uma condição humana prévia – marcada pelo corpo 

inalterado ou pelas emoções – e, em certo sentido, criticar a inserção tecnocientífica 

nos corpos. 

No segundo capítulo discutirei mais profundamente os aspectos teóricos 

relativos à separação (ou não) entre natureza e cultura que surgem a partir de 

diálogos e cenas dos filmes. Aqui buscarei me aprofundar nos entrecruzamentos e 

disparidades que esta discussão gera tomando como foco central os trabalhos de 

Tim Ingold (1995), Michel Foucault (2011), Beatriz Preciado (2008), Linda Hogle 

(2005), David Le Breton (2004; 2012) e Donna Haraway (2009). 

No terceiro e último capítulo, me concentrarei nas questões relativas a uma 

espécie de “incompletude do ser humano” que é veiculada pelos dois filmes, 

tomando-a como fio condutor da reflexão humanidade/divindade que se mostra 

presente e as reflexões de autores como Allison Muri (2003), David Le Breton (2004; 

2012) e Donna Haraway (2009). 
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2. AS PELÍCULAS  

 

 No presente capítulo apresentarei detalhadamente os enredos dos filmes 

Gattaca e Equiibrium. Aqui desenvolverei um resumo extenso de cada película de 

forma a deixar nítidos os argumentos centrais de cada filme, suas lógicas de 

desenvolvimento das histórias. Isso será feito para que os/as leitores/as que não 

assistiram aos filmes possam ter uma ideia aprofundada do que neles se passa e 

como eles a mim se apresentaram, posto que as películas tratam-se do meu campo 

etnográfico e, um mesmo campo visto por dois/duas antropólogos/as diferentes pode 

não ser o mesmo campo. Também faço essa retomada aprofundada das histórias 

para que, no transcorrer do trabalho, a remetência que faço a determinadas cenas 

fique mais visível para os/as leitores/as. 

 

2.1. Gattaca 

 

 Se fosse necessário atribuir três palavras-chave ao filme Gattaca, eu 

escolheria as de genética, microscópio e assepsia (tanto no sentido de limpeza como 

no sentido de algo funcional, com detalhes adicionais deixados de lado). Chamo a 

atenção para essas três porque são as que mais perpassam as cenas do filme no 

que diz respeito aos seus personagens, às relações entre as pessoas e ao cenário, 

respectivamente. 

 Para pensarmos de forma mais concreta, selecionemos então três cores-

chave. As que mais se apresentam no filme e que, de certa forma, dizem respeito a 

uma determinada característica particular da ideia que perpassa as cenas. Gattaca é 

um filme laranja, azul e branco, tal como as cores de Saturno, planeta que se faz 

presente no enredo, como veremos adiante. 

 O cenário em Gattaca é marcado pela utilização de espaços amplos em quase 

todas as cenas. Seja no escritório de Vincent/Jerome – que de fato se trata de um 

grande salão com inúmeras cabines dispostas lado a lado – marcado pela tonalidade 

azul, seja nas áreas abertas, em que sobressaem as tonalidades alaranjadas, como 

se o Sol estivesse constantemente se pondo. 
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FIGURA 1 – IMAGEM ILUSTRATIVA DA CAPA DO FILME GATTACA 

 

 

  Observemos a seguinte cena: Jerome se aproxima da nave em que irá 

embarcar para a lua de Saturno. É preciso que ele realize um teste de urina antes de 

embarcar. Teste este que ele não esperava. Jerome então pergunta para o analista 

de seu material microscópico: “Mas o que é isso?” ao que é respondido: “É um novo 

procedimento” [...] “É que tem um problema, Lamar...”. O analista, como se nada 

escutasse diz: "Nunca lhe falei sobre o meu filho, não é mesmo? Ele é um grande 

admirador seu.” Jerome urina no pote de coleta e diz: “Apenas lembre-se que eu fui 

tão bom quanto qualquer um, e melhor que a maioria...”. O analista continua: “Ele 

quer trabalhar aqui.”. Tal como Jerome continua, como se não prestasse atenção ao 

analista: “Eu poderia ter ido e voltado sem que ninguém soubesse que eu não era da 

elite.”. O analista segue: “Infelizmente, meu filho não é tudo aquilo que os 

geneticistas prometeram... mas depois, quem sabe o que ele poderá fazer... não é?”. 

E pingando a amostra colhida de Jerome na máquina de análise, o nome Vincent e a 

indicação de "inválido" surge. O analista diz: “E no futuro lembre-se que homens 
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destros não seguram com a mão esquerda... é algo pra você se lembrar.”. E 

apertando um botão altera a imagem de Vincent, de "inválido", para a de Jerome, 

"válido". “Vai perder o seu voo, Vincent.”.  

 Peço ao/à leitor/a que se acalme se nada compreendeu. A cena que acabo de 

transcrever é uma das últimas do filme. No entanto, com o correr do resumo, creio 

que todas as dúvidas a respeito dela se sanarão. 

 A história se passa num futuro "não muito distante"9 em uma metrópole da 

qual não sabemos o nome. Essa característica de pouco se saber sobre onde ou 

quando se passa a história aumenta, creio, a capacidade de nos imaginarmos 

naquela situação. Como não há o nome do lugar e o futuro "não muito distante" 

ganha uma característica de mensurabilidade muito subjetiva, o que se passa no 

filme pode acontecer com qualquer um, em qualquer lugar. 

 É nessa sociedade futura que acompanhamos a história de Jerome – mais 

tarde descobriremos na verdade se tratar de Vincent. Um pesquisador da corporação 

astronômica Gattaca. Ele tem aproximadamente trinta anos, e se encaixa 

perfeitamente no padrão de beleza ocidental: branco, olhos claros, alto. Jerome, 

percebemos já no início do filme, é um profissional de excelência: seu chefe não 

cansa de lhe fazer elogios e, além disso, ele está prestes a realizar uma "missão de 

grande prestígio": uma viagem de um ano para um dos satélites de Saturno, Titã. 

Acompanhemos a fala de Jerome/Vincent enquanto narrador: 

 

Uma operação de altíssimo prestígio, embora para Jerome a oportunidade 
foi virtualmente garantida ao nascer. Ele é abençoado com todos os dons 
exigidos para tal empreendimento. Jerome é geneticamente superior a 
qualquer um. Não há nada de realmente notável sobre o progresso de 
Jerome Morrow, exceto que eu não sou Jerome Morrow. (Grifo meu) 

  

Nos atentemos à última frase da transcrição. Aqui sobressaem dois aspectos 

fundamentais da narrativa. Primeiro: Não há nada de espantoso nas qualidades em 

Jerome. Segundo: Quem narra, supúnhamos que é Jerome, na realidade não é. 

 Para compreendermos melhor, nos atentemos a um aspecto singular da 

sociedade de Gattaca. Nessa sociedade futura é uma prática corrente que pessoas 

que desejam ter filhos/as façam uma manipulação genética dos embriões. Essa 

manipulação consiste em selecionar, a partir dos óvulos e dos espermatozoides, as 

                                         
9
 Neste capítulo, todas as palavras escritas entre aspas se referem ao vocabulário usado no próprio 

filme. 
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características que se deseja que a criança que irá nascer possua. Isso inclui desde 

a escolha da cor dos olhos e dos cabelos até a eliminação completa de possibilidade 

de desenvolvimento de doenças hereditárias, tais como problemas cardíacos, 

miopia, calvície e, indo mais além, a manipulação exclui a existência de traços de 

personalidade que – de acordo com o discurso dos geneticistas do filme – são 

determinados geneticamente, como a predisposição ao uso de drogas e ao 

comportamento violento. As pessoas que nascem a partir da manipulação genética 

são chamadas de "válidos", enquanto que as pessoas que nascem sem a 

intervenção são chamadas de "inválidos". Estas últimas são "filhos do amor", ou 

ainda “concebido pela fé”. 

 Jerome Morrow é um "válido". Por isso ele já estava com a oportunidade 

"virtualmente garantida ao nascer". Seu DNA aperfeiçoado lhe garante, na sociedade 

retratada em Gattaca, possibilidades ilimitadas de escolha de emprego bem como de 

relacionamentos. 

 Já Vincent Freeman – quem de fato está se passando por Jerome – faz parte 

do segundo grupo. Ele é um "inválido". Ao nascer, a probabilidade de ele morrer de 

uma doença cardíaca antes dos trinta anos passava dos noventa por cento. Ainda 

jovem ele desenvolve miopia e, aos poucos vai descobrindo que ser um "inválido" vai 

muito além de ter um corpo saudável ou não, mas diz repeito, profundamente, à 

forma como se desenvolverão as suas relações sociais e às suas possibilidades de 

emprego. 

 Vincent almeja, desde a infância, se tornar um astronauta. Seu objetivo de 

vida é conseguir um emprego como pesquisador e explorador em Gattaca. No 

entanto, apesar de estudar constantemente, Vincent é sempre dissuadido pela sua 

própria família. Ele simplesmente não possui a menor chance de ser empregado 

como astronauta em Gattaca por conta de sua constituição microscópica, seu 

material genético. Vincent jamais seria aceito porque, na sociedade futura proposta 

pelo filme, as entrevistas de emprego não são mais realizadas. Não se busca saber a 

trajetória de vida ou as habilidades desenvolvidas ao longo da existência dos/das 

candidatos/as. A escolha por quem empregar baseia-se exclusivamente no exame do 

material fisiológico do candidato. Como fica nítido na cena em que Vincent, se 

passando por Jerome, está na entrevista de emprego para entrar em Gattaca: 

analisada a urina do candidato, o examinador do material orgânico diz: “Parabéns”, 

ao que Vincent/Jerome responde: “E a entrevista?”, e o examinador lhe explica: “Foi 
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essa.”. É salientado que a prática de “geneoísmo” – discriminação relativa à 

constituição genética – é algo proibido. No entanto, se o candidato se nega a 

fornecer seu material orgânico para análise, os/as entrevistadores/as o retiram de 

vestígios deixados ao longo da entrevista, como o suor num aperto de mão ou 

mesmo em uma caneta. 

 A influência que a constituição genética possui nos relacionamentos fica nítida 

em uma cena em que é mostrada uma série de guichês, em um ambiente escuro e 

apertado. Nesse lugar é possível “investigar” as pessoas. Dentro de cada guichê está 

um/a atendente que recolhe a amostra orgânica trazida por um/a cliente – que 

permanece sob anonimato - e a submete à análise. O relatório desta análise é 

entregue ao/à cliente e ali é possível averiguar todas as características de quem se 

“investigou” – tendências a determinados comportamentos, capacidade neurológica e 

probabilidade de doenças hereditárias. 

 É importante salientar que, apesar de prática comum, a manipulação genética 

não está ao alcance de toda a população. O procedimento, por seu elevado custo, só 

era possível àqueles/as que possuíam elevada posição econômica. Nesse sentido, a 

posição econômica dos indivíduos fica quase que completamente delimitada: só é 

possível trabalhar em algo que dê um retorno financeiro considerável se o sujeito é 

um “válido”, e só é possível ser um "válido" se o sujeito nasceu em uma família 

financeiramente privilegiada, posto que o custo para a manipulação genética é alto. 

Dessa forma, o ciclo fica quase completamente encerrado entre ter riqueza material 

e ser um “válido”. 

 A história se desenrola então acompanhando a trajetória de Vincent em busca 

de se tornar um astronauta. Apesar de seu constante estudo e das inúmeras 

tentativas, seu material genético “inválido” o impossibilitava de trabalhar em alguma 

função que não fosse a de faxineiro. Vincent ingressa em Gattaca com esta função e 

durante algum tempo trabalha nas naves espaciais, mas apenas limpando-as.  

No entanto, determinado a ser um viajante espacial, Vincent procura outras 

formas de ingressar na corporação astronômica. Como é seu material genético que 

lhe impede, ele decide estabelecer um contrato com Jerome – o qual conheceu 

através de um intermediário –, um “válido” que, após um atropelamento (mais 

adiante no filme, descobrimos que não se tratou de um acidente, mas sim de uma 

tentativa de suicídio) se tornou paraplégico. A semelhança física entre os dois é 

grande. Com algumas modificações em Vincent ela se torna maior ainda. O 
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personagem principal passa por uma série de procedimentos: alteração da cor dos 

cabelos, uso de lentes de contato, e até uma cirurgia de implantação de ossos para 

ficar na altura de Jerome, de forma a ficar o mais próximo possível fisicamente de 

seu parceiro “válido”. Tendo continuamente estudado e, agora, com o material 

genético de Jerome, Vincent é admitido em Gattaca – não mais como faxineiro, mas 

como pesquisador – e toma a identidade de Jerome Morrow em troca de mantê-lo 

cercado de uma vida confortável. 

  

FIGURA 2 - VINCENT PASSANDO PELO PROCESSO DE ALTERAÇÂO DE SUA 

APARÊNCIA 

 

Tendo se tornado Jerome, o personagem principal faz carreira em Gattaca e é 

escalado para uma viagem a um dos satélites de Saturno. Tudo corre bem, até que 

um dos diretores da corporação astronômica é assassinado. Como de praxe, todas 

as instalações de Gattaca são literalmente aspiradas para o recolhimento de 

vestígios que possivelmente levassem ao/à assassino/a. É nesse momento que uma 

fase crítica da história passa a se transcorrer. Um dos cílios de Jerome/Vincent é 

recolhido e o personagem é prontamente considerado suspeito principal. Por quê? 

Bom, por mais que Vincent não trabalhasse há meses em Gattaca na sua antiga 

função de faxineiro, e não houvesse nenhuma ligação entre ele e o diretor 

assassinado, seus genes apontam “inclinação à violência”. Vincent torna-se 
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praticamente culpado por suspeita. Todas as investigações se concentram em 

encontrá-lo. 

Jerome/Vincent passa então a realizar constantes esforços para não ser 

encontrado. Na realidade, estes esforços não passam por modificar sua aparência ou 

alterar os lugares que frequenta: é seu material genético que deve ser camuflado 

mais do que nunca. Elemento interessante este: na sociedade retratada em Gattaca, 

a identificação não passa pelo rosto, pela aparência física. Ela está atrelada aos 

genes. Tanto que, em certas ocasiões do filme, Vincent – se passando por Jerome – 

fica lado a lado da sua própria imagem de procurado, e não é reconhecido. 

Após Vincent se esquivar continuamente das investigações, a polícia 

descobre, por fim, que o verdadeiro culpado pelo assassinato era um outro diretor de 

Gattaca, o qual tinha cometido o crime em virtude da ameaça que a vítima 

representava para a continuidade de uma das missões da corporação astronômica. 

O diretor assassino, ironicamente – em um dos momentos que é colocado sob 

suspeita – afirma categoricamente: “Dê uma olhada no meu perfil novamente, 

detetive. Verá que não tenho propensão à violência.”. 

É interessante observar também o desenrolar do romance entre 

Vincent/Jerome e outra funcionária de Gattaca, Irene – ela também inserida no 

padrão de beleza ocidental, branca, magra, alta e jovem. Os dois se aproximam de 

modo bastante sutil e, conforme vão confiando mais um no outro, compartilham 

detalhes sobre seus encadeamentos genéticos. De fato, uma das preocupações 

constantes entre os dois – um em relação ao outro – era sobre a aceitação de seus 

“defeitos”. Irene tinha “uma inaceitável possibilidade de falha cardíaca” e, ao revelar 

isso a Vincent/Jerome, lhe oferece um fio de seu cabelo, que poderia ser usado para 

“investigá-la”, obter informações completas sobre seu encadeamento genético. 

Nessa cena romântica, Vincent/Jerome toma o seu fio de cabelo e soltando-o ao 

vento diz “que pena, o vento levou”. Interessante perceber como a relação de 

confiança passa por não se importar com o encadeamento genético. Mais adiante no 

filme, Vincent/Jerome assume sua identidade de “inválido”, se desmarcara para Irene 

e também lhe entrega um fio de seu cabelo, e a mesma atitude de “deixar o vento 

levar” é feita pela personagem. 

Descoberto, então, o verdadeiro assassino, Vincent/Jerome pode embarcar 

com tranquilidade para sua viagem ao satélite de Saturno. E é nesse ponto que se 

passa a cena transcrita no início desse subitem. O personagem principal vai até 
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Gattaca, sem, no entanto, ter levado uma amostra de urina para um último exame 

antes do embarque. Vincent/Jerome não esperava por esse exame, pois para onde 

ele estava indo “não precisaria mais” realizar as constantes análises. No entanto, ele 

é surpreendido por este último exame e decide entregar sua posição de “inválido”, ao 

mesmo tempo em que salienta o equívoco de julgar as pessoas exclusivamente por 

seu material genético: “Apenas lembre-se que eu fui tão bom quanto qualquer um, e 

melhor que a maioria... Eu poderia ter ido e voltado sem que ninguém soubesse que 

eu não era da elite.” O que ele não esperava é que Lamar, quem executava sempre 

as análises do material microscópico de Vincent/Jerome, já sabia de sua condição de 

“inválido” e o admirava por sua determinação, de modo que encobriu a identidade de 

Vincent para que ele pudesse realizar sua viagem. 

Façamos então uma retomada das características principais dos personagens 

mais relevantes para a análise que tecerei nos capítulos que se seguirão. 

Vincent Freeman: nasce sem a seleção genética que aprimoraria seu corpo, 

é um “inválido”. Faz um acordo com Jerome Morrow para fazer uso de seu material 

genético e, consequentemente, de sua identidade, para que possa ingressar na 

corporação astronômica Gattaca. Obtêm êxito na corporação e consegue se tornar 

um viajante espacial. 

Jerome Morrow: nasceu a partir da manipulação genética, é um “válido”. No 

entanto, após uma tentativa de suicídio mal sucedida torna-se paraplégico, ou seja – 

no contexto do filme – um “inválido”. Retira seu material orgânico (sangue, urina, 

cabelos) para dá-lo a Vincent e, em troca, é sustentado por esse último. 

Irene: situa-se na liminaridade entre os “válidos” e os “inválidos”. É empregada 

na corporação astronômica Gattaca, apesar de possuir “uma inaceitável 

possibilidade de falha cardíaca”. Em nenhum momento do filme fica explícito se ela é 

uma “válida” ou se é alguém “concebida pela fé”. 

 

2.2 Equilibrium 

 

Façamos o mesmo exercício de atribuição de palavras-chave ao filme, de 

modo a deixar salientes aspectos que considero importantes para as discussões às 

quais me proponho. Emoções, humanidade e controle são, considero, os três pilares 

essenciais sobre os quais se desenvolve a história. No filme, fica pungente o 

constante dilema dos personagens centrais entre sentir ou não emoções e as 
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implicações de não senti-las em ser ou não ser humano. O controle se ata de forma 

profunda a isso porque, ao mesmo tempo em que ele opera para a manutenção da 

existência humana – para que não haja outra Guerra Mundial –, o controle das 

emoções, no filme, acaba por se mostrar justamente como causador da extinção de 

humanidade nas pessoas. 

As cores, em Equilibrium, têm importância elevada na criação de uma 

atmosfera neutra (no discurso do filme) ao mesmo tempo em que para mim, 

antropóloga-espectadora sensiente, trouxeram a sensação de marasmo e de 

melancolia. No filme, os tons azulados, acinzentados e variações de bege 

predominam. Tendo apenas momentos específicos em que cores mais chamativas e 

contrastantes se fazem presentes – uma na primeira vez em que John Preston, o 

personagem central da trama, admira o pôr do Sol, e as outras quando são 

mostrados/as os/as integrantes da Resistência. 

Os cenários em Equilibrium são marcados tanto pela presença apenas dessa 

variação de cores, como pela constante existência de telas ou de projeções com 

sempre a mesma imagem sendo veiculada, a do “Pai” – personagem/elemento de 

quem falarei mais adiante. 

 

FIGURA 3 - CIDADÃOS DE LIBRIA ANDANDO PELAS RUAS DA CIDADE 

 

 

Equilibrium se passa numa sociedade pós-Terceira Guerra Mundial. Chegou-

se à conclusão, depois do fim da guerra, que a humanidade jamais sobreviveria a 

uma Quarta e que para a preservação da existência humana, seria necessária a 
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extinção daquilo que foi tomado como elemento causador da discórdia e da violência: 

a capacidade que possuímos de sentir emoções. 

 

FIGURA 4 - POSTER DO FILME EQUILIBRIUM 

 

Para regular as emoções, uma substância é usada por todos os cidadãos de 

Libria – cidade onde se passa a história –, o Prozium. O “intervalo”, como é chamada 

a dose, é aplicado simultaneamente por todos os indivíduos ao soar de um sinal 

periódico. Aqueles que deixam de aplicar o Prozium passam a sentir emoções – seja 

amor, raiva, sofrimento ou felicidade – e são considerados “criminosos emocionais”.  

A obrigatoriedade e a vigilância da aplicação do Prozium podem ser 

observadas em uma das cenas em que as ruas de Libria – lugar onde se passa o 

filme – estão sendo mostradas. Os espaços estão lotados de passantes quando, de 
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repente, soa um sinal. Todos/as param, injetam em si mesmos/as suas doses de 

Prozium, para em seguida continuarem marchando. Logo em seguida, vemos uma 

criança ladeada por dois policiais em uma espécie de pódio, que está na calçada, 

observando a movimentação e fiscalizando a aplicação da substância. Vemos ela 

apontar para uma pessoa que, logo em seguida, é levada pelos policiais. O que fica 

visível é a seguinte configuração: se os indivíduos não administrarem suas 

dosagens, a vigilância está por todos os lados para cumprir a lei e colocar em prática 

a punição. 

 

FIGURA 5 - VIGILÂNCIA DOS CIDADÃOS DE LIBRIA 

 

A instituição reguladora responsável por investigar e punir os criminosos 

emocionais é o Clero Grammaton. O Clero é regulado por um Conselho e pelo “Pai”, 

figura emblemática e constantemente apresentada no filme. O “Pai” é representado 

por um homem, branco, de aproximadamente quarenta anos, que, ininterruptamente, 

veicula mensagens falando dos perigos advindos das emoções humanas, ou ainda 

parabenizando os/as librianos/as por sua capacidade de vencer tais emoções. Além 

de investigar os/as criminosos/as emocionais, o Clero Gramatton tem, como objetivo 

mais profundo, desmontar a organização por eles/as formada, a Resistência. 

Um dos discursos proferidos pelo “Pai”, e que deixa mais nítido o teor 

ideológico do Clero Grammaton, é o seguinte: 
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“Librianos, existe uma doença no coração do homem
10

. Seu sintoma é o 

ódio. Seu sintoma é a raiva. Seu sintoma é a fúria. Seu sintoma é a guerra. 
Essa doença é a emoção humana. Mas, Libria... Eu te parabenizo. A partir 
de agora há uma cura para essa doença. Ao custo das altas vertigens da 
emoção humana, nós anulamos suas leis abissais e vocês como uma 
sociedade tem recebido essa cura... Prozium.” 

 

É nesse contexto que acompanhamos a história de John Preston – homem, 

branco, de aproximadamente trinta anos –, um sacerdote exemplar do Clero 

Grammaton. Preston é constantemente elogiado por sua capacidade intuitiva de 

descobrir quando alguém está sentindo e por sua grande habilidade na luta marcial 

praticada entre os sacerdotes, o gun-kata. 

A disciplina de Preston é bastante evidente. Disciplina tanto no que diz 

respeito à regulação do corpo através da prática da arte marcial, o que fica visível 

nas inúmeras cenas de ação do longa-metragem, como no que faz referência à 

disciplinada aplicação de Prozium e, em decorrência disso, no controle dos seus 

sentimentos. A inexistência absoluta de emoções fica visível ao descobrirmos que 

Preston é viúvo – sua esposa era uma criminosa emocional que teve o mesmo 

destino que todos os/as outros/as subversivos: a incineração. No registro fílmico da 

aplicação da pena, vemos Preston, impassível, completamente apático ao ver sua 

esposa ser encaminhada ao forno para sua execução. 

No início do filme, Preston é acompanhado por um parceiro em suas missões 

contra a Resistência: Partridge. No entanto, o próprio Preston acaba por descobrir 

que Partridge é um criminoso emocional, e o diálogo que ambos estabelecem pouco 

antes de Partridge ser morto por Preston, eu reproduzo aqui, pois também será 

usado para posterior análise: 

 

Partridge: - Não percebe, Preston? Acabou. Renunciamos a tudo o que nos 
tornava humanos. 
Preston: - Não há mais guerra. Nem assassinato. 
Partridge: - E o que você acha que nós fazemos? 

 

Notemos que esse questionamento sobre até que ponto a violência foi extinta 

– já que os policiais e os sacerdotes a praticam –, sobre até que ponto a condição 

humana ainda existe – já que, no filme, a existência dos sentimentos é tomada como 

                                         
10

 Aqui usa-se a palavra “homem” para se referir a “humano”. Aproveito para salientar que, como 
posicionamento político, toda vez que surgir a palavra "homem" para se referir a "humano" ou 
"humanidade", ou ainda "man" para se referir a "human", puxarei uma nota de rodapé para frisar 
minha discordância com a utilização do gênero masculino como universal. 



29 

 

primordial para tal – é o questionamento que passa a se sobressair mais no seguinte 

momento do filme: Preston deixa cair seu “intervalo”, sua dose de Prozium e, por 

uma série de acasos, acaba não tomando uma dose da substância antes de começar 

a sentir. É nesse momento, em que Preston passar a ter emoções, que mais 

profundamente ele passa a se questionar sobre a existência ou não de humanidade 

em não senti-las. 

Preston acaba se aproximando de Mary O‟Brien, criminosa emocional 

capturada pelo Clero. É com ela que ele estabelece um diálogo que, nos capítulos 

subsequentes, analisarei mais profundamente: 

 

Mary: - Por que você está vivo? 
Preston (hesitante): - Eu estou vivo... Eu vivo... para salvaguardar a 
continuidade desta grande sociedade. Para servir a Libria. 
Mary: - É um círculo vicioso. Você existe para perpetuar a sua existência. 
Qual a finalidade? 
Preston: - E qual a finalidade da sua vida? 
Mary: - Sentir. Como você nunca sentiu, não tem como saber... mas isso é 
tão vital quanto a respiração e sem isso, sem amor, sem raiva, sem 
sofrimento... a respiração é só o barulho de um relógio. 

 

Com a ânsia em compreender melhor os sentimentos que está tendo, e com o 

pretexto de investigar a localização do centro organizador da Resistência, Preston se 

aproxima de Jurgen, um dos líderes da Resistência. Juntos, eles bolam um plano 

para tomar o poder e derrubar a tirania do uso de Prozium entre os librianos: Preston 

deveria matar o “Pai” e um dos conselheiros-chefe. Assim que isto estivesse feito, 

bombas instaladas em clínicas de produção e de distribuição de Prozium seriam 

ativadas, o que suspenderia o uso da substância por pelo menos um dia. Se os 

indivíduos passassem a sentir, de acordo com Jurgen, eles não iriam mais desejar 

abolir as emoções: 

 

Jurgen: - Quando se souber que o Pai morreu, que o Conselho está sem 
líder... bombas já instaladas explodirão em clínicas e fábricas de Prozium. 
Se conseguirmos interromper o fornecimento apenas por um dia... um dia, 
nossa causa será ganha pela própria natureza humana! 

 

Assim, Preston segue decidido a colocar o plano em prática e, antes de iniciá-

lo, tenta impedir a execução de Mary, por quem ele havia descoberto nutrir uma 

paixão. A cena da execução é bastante emblemática, reprisa vários elementos da 

cena da execução da esposa de Preston: a criminosa usa um manto vermelho ao 
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longo do julgamento e sumária condenação à incineração, para, logo em seguida, 

ser executada. A diferença é que Preston, agora sentindo emoções, intenta, 

malsucedidamente, interromper o procedimento de execução. 

Após essa cena, Preston, depois de falsamente entregar a localização da 

organização central da Resistência, consegue marcar uma audiência com o “Pai”. No 

entanto, ao ser colocado em teste, para confirmar que ele não se tratava de um 

criminoso emocional e para que, então, pudesse se encontrar com a autoridade, 

Preston é descoberto. Seguem-se então inúmeras cenas de luta em que o 

personagem principal sai vitorioso e consegue, por fim, entrar na sala do “Pai”. Lá 

chegando, ele se vê em uma sala repleta de obras de arte, pintada de cores vivas, 

com inúmeros detalhes estéticos: uma sala repleta de objetos proibidos pelo próprio 

Clero por conta da capacidade que tinham de despertar emoções. De fato, quem 

quer que fosse o “Pai”, era alguém que não fazia uso do Prozium, era um criminoso 

emocional. Preston então descobre que o “Pai” na verdade já havia morrido há muito 

tempo, que apenas sua imagem continuava sendo usada apenas como um “fantoche 

político” e que quem estava no comando de fato era um dos conselheiros-chefe. O 

personagem principal cumpre sua missão, interrompe a veiculação das imagens do 

“Pai”, e a Resistência toma então o poder. 

Retomemos então as características principais dos personagens mais 

relevantes: 

John Preston: Personagem principal do filme. É um homem, branco, de 

aproximadamente trinta anos. É considerado um dos melhores sacerdotes do Clero 

Grammaton. Acidentalmente deixa de tomar uma de suas doses de Prozium e passa 

a sentir emoções. Une-se à Resistência dos/das criminosos/as emocionais e 

consegue derrubar o poder vigente, rompendo a proibição dos sentimentos. 

Partridge: Sacerdote parceiro de Preston. Também é um homem, também é 

branco e também possui aproximadamente trinta anos. Logo no início do filme é 

descoberto como criminoso emocional. É executado pelo próprio Preston. 

Mary O’Brien: Criminosa emocional, mulher, branca, de aproximadamente 

trinta anos. Preston se aproxima e se apaixona por ela, tentando impedir sua 

execução. É morta através de incineração por “crimes emocionais”. 

Jurgen: Líder da Resistência. Homem, branco, de aproximadamente trinta 

anos. Auxilia Preston a compreender melhor o que é ter emoções e planeja junto 

com este último a tomada de poder pela Resistência. 
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Pai: Autoridade máxima em Libria. É representado por um homem, branco, de 

aproximadamente quarenta anos. Aparece ao longo do filme em imagens 

reproduzidas em telões, em televisores ou em projeções. Constantemente relembra 

os perigos de sentir emoções e parabeniza aos cidadãos por terem conseguido 

suprimir seus sentimentos através do uso de Prozium. No final do filme, descobrimos 

que o "Pai" não existia de fato. Quem realizava sua função já havia morrido e o 

Conselho tinha decidido continuar usando a imagem dele como figura de autoridade 

máxima. 
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3. A PELE – REFLEXÕES SOBRE A CONDIÇÃO HUMANA E O 
MELHORAMENTO DOS CORPOS 

 

 De forma a termos um panorama das discussões trazidas à tona pelos filmes, 

este capítulo se dividirá em subtítulos correspondentes a temas chave trazidos por 

cenas retiradas de Gattaca e Equilibrium e que considerei emblemáticas para refletir 

sobre temas centrais à proposta do trabalho, tais como a) o que é concebido como 

natural ou essencial à condição humana nos filmes e b) reflexões sobre práticas de 

melhoramento do corpo. 

 

3.1. O que, afinal, nos torna humanos? 

 

“There is no gene for the human spirit”  
(frase presente em uma das capas disponíveis do filme Gattaca) 
 
Partridge: - Não percebe, Preston? Acabou. Renunciamos a tudo o que nos 
tornava humanos. 
Preston: - Não há mais guerra. Nem assassinato. 
Partridge: - E o que você acha que nós fazemos? 
(diálogo do filme Equilibrium entre dois sacerdotes do Clero Grammaton, na 
ocasião da prisão de Partridge por crimes emocionais) 

  

Estes trechos deixam evidentes ideias, ou melhor, dúvidas, que perpassam o 

enredo dos filmes ao longo de todo o seu desenrolar: o que, de fato, constitui a 

natureza humana de forma fundamental? 

 Tracemos, pois, a princípio, a linha tênue que diferencia os dois filmes no que 

diz respeito a essa definição – ainda que seu tratamento se dê nas entrelinhas. 

Enquanto em Gattaca o corpo intocado pela alteração genética se coloca como fator 

proeminente para que um indivíduo seja dotado da condição humana, em 

Equilibrium, as emoções se constituem como fator elementar: é a manifestação 

destas que caracteriza os indivíduos como humanos. São estes dois elementos, 

corpo e emoções, que estariam nos conectando à natureza. (É importante esclarecer 

aqui em que sentido é usado “natureza”. Mesmo que ele não seja um conce ito nativo 

propriamente falando, porque “natureza” e “cultura” não são necessariamente 

explicitamente usados enquanto tais, eles parecem operar implicitamente no discurso 

dos filmes. O foco da “natureza”, em cada filme, é colocado em pontos diferentes. No 

caso de Gattaca, o corpo nos conecta a natureza enquanto biologia. Já em 

Equilibrium, as emoções são tomadas como naturais na medida em que são 
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consideradas essenciais e universais e é por isso que sua desaparição coloca em 

risco a condição humana.) 

 Isso fica nítido a partir das citações do início deste subitem: no caso de 

Gattaca, a afirmação que aqui traduzo livremente para “não há gene para o espírito 

humano” denota esta ideia de que a condição essencial que define a ontologia 

humana, o cerne que conecta os indivíduos nessa mesma forma de existência, não 

está definido pelas alterações em laboratório, ou mesmo por possíveis modificações 

no corpo. O gene de que a frase trata – invisível, porém material; procurado, porém 

inexistente – é colocado em contraposição a uma condição imaterial: a de espírito. 

Eis a substância que não pode ser produzida, de cuja origem nada ou muito pouco 

se conhece, e que, no entanto, é aquilo que delineia a humanidade. O espírito 

humano a que se faz referência se conecta a Vincent, estando pois conectado ao 

corpo “nascido do amor”, inalterado pelo aprimoramento tecnocientífico. Em 

Equilibrium, no diálogo acima, quando Partridge diz que “renunciamos a tudo o que 

nos tornava humanos”, está se referindo às emoções. Eis o substrato essencial da 

humanidade no filme Equilibrium. De origem tão abstrata quanto o “espírito humano” 

de Gattaca, e de existência tão controversa pelo paradoxo que carrega11, as 

emoções dão o tom humanizador aos indivíduos e, renunciando a elas, renuncia-se, 

pois, à humanidade. Assim sendo, tanto num filme como no outro, o que é 

verdadeiramente humano não diz respeito a algo material. 

 Ambos os filmes possuem em seu enredo formas de controle que 

constrangem as características vinculadas à essência do caráter humano. É 

interessante observar como essa espécie de negação ou proibição de determinados 

aspectos do ser humano é o que faz desses aspectos os mais relevantes na 

caracterização desta condição. Em Gattaca há a sobredeterminação genética, o 

controle microscópico do ser humano, o perscrutamento do indivíduo a partir do seu 

interior material, ainda que invisível a olho nu. A identificação dos indivíduos, suas 

possibilidades de emprego e mesmo suas possibilidades de relacionamentos são 

determinadas por seu conteúdo genético. Já em Equilibrium, o controle se dá 

relacionado às emoções. É através da proibição destas, da manutenção da ausência 

do sentir, da punição severa àqueles/as que subvertem (ou tentam subverter) essa 

                                         
11

 Como fica visível no diálogo estabelecido entre um dos líderes da Resistência, Jurgen, e Preston: 
“Mas a primeira coisa que você aprende sobre emoções é que isso tem seu preço... um paradoxo 
completo. Mas sem limitações... sem controle... emoção é caos.” 
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interdição que se dá o disciplinamento e a regulação dos sujeitos.  

Cabe lembrar que, ainda que, em poucas palavras, em Gattaca, o que se 

constrange é o corpo, e em Equilibrium, as emoções é que são constrangidas, nos 

dois filmes é possível perceber o disciplinamento tanto das emoções como do corpo: 

em Gattaca, Vincent e os outros "inválidos" demonstram muito maior expressividade 

emocional do que os "válidos"; em Equilibrium, John e os outros policiais praticam 

uma arte marcial – o gun-kata – que regula a utilização de seus corpos levando a um 

grande aprimoramento dos movimentos em combate, ou, nas palavras ditas ao longo 

do próprio filme: “faz de seu praticante um adversário respeitável”. Nesse sentido é 

interessante perceber como, apesar das diferentes naturezas das proibições, o corpo 

é elemento central como possibilitador de coerção na medida em que é por ele que 

passam as intervenções que colocam os indivíduos em estado de docilidade: a 

intervenção genética em Gattaca, o uso de Prozium em Equilibrium. 

 Para compreendermos então as relações que podem ser estabelecidas entre 

estes elementos elencados acima e suas correspondências com discussões 

contemporâneas sobre corpo, indivíduo, natureza e cultura e condição humana, é 

necessário deixar mais nítidos algumas reflexões feitas pelos/as autores/as Tim 

Ingold (1995), Michel Foucault (2011), Beatriz Preciado (2008), e a respeito de 

temáticas como: a) concepção de humanidade na teoria antropológica; b) as 

tecnologias de constrangimento e docilização dos corpos; e c) as diferentes 

concepções e/ou propostas acerca das implicações das modificações da concepção 

de condição humana. 

 Tim Ingold (1995), em seu trabalho Humanidade e Animalidade, analisa como 

“as noções de humanidade e de ser humano determinaram, e foram, por sua vez, 

determinadas pelas ideias acerca dos animais.” (Ibidem, p. 14). O autor salienta 

como a relação entre humano e animal deixa de se basear em uma concepção que 

incluiria os seres humanos como animais de uma determinada espécie, para passar 

a figurar como uma diferenciação ontológica entre humanos e animais. Em outras 

palavras, não se trataria de perguntar “o que faz dos seres humanos animais de 

determinada espécie?” (Ibidem, p.17), mas sim “o que torna os seres humanos 

diferentes dos animais, como espécie?” (Ibidem, p. 17). As implicações dessa 

relação ficam nítidas no trecho que segue: 
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Como condição oposta à da humanidade, a animalidade transmite uma 
noção da qualidade de vida no estado de natureza, onde se encontram 
seres "em estado cru", cuja conduta é impelida pela paixão bruta em vez da 
deliberação racional e que são totalmente livres dos constrangimentos da 
moral ou da regulação dos costumes. Essa concepção da vida animal e da 
"animalidade humana" está extraordinariamente difundida no pensamento 
ocidental e ainda hoje dá o tom de boa parte do debate científico nos 
estudos sobre o mundo animal e o comportamento humano [...] a oposição 
entre animalidade e humanidade é posta ao lado das que se estabelecem 
entre natureza e cultura, corpo e espírito, emoção e razão, instinto e arte, e 
assim por diante. (Ibidem, p. 20). 

  

 Nesse sentido, seguindo uma concepção dualista, seríamos criaturas divididas 

em uma parte imersa na condição física (animalidade) e a outra na condição moral 

(humanidade). Nessa divisão, de acordo com Ingold (1995), restaria ainda a dúvida 

de onde está aquilo que nos define como humanos: na parte física ou na parte 

moral? Existem diferentes respostas. 

 Para os etólogos e os sociobiólogos, afirma Ingold (Idem), a nossa natureza 

residiria naquilo que existe de animal em nós, no que está encoberto pelas camadas 

culturais e que, no entanto, seria possível de observar em outras espécies animais12. 

Enquanto isso, antropólogos e “outros cientistas de inclinação mais humanista”13 

ressaltariam que a natureza humana reside no que é chamado de “aptidão para a 

cultura”, que pode ser definida como “uma capacidade de gerar diferença. Nesse 

processo criativo, que se realiza no curso ordinário da vida social, e através dele, é 

que a essência da condição de humanidade se revela como diversidade cultural.” 

(Ibidem, p. 21-22).  

Ingold (Idem) ressalta ainda o fato de que esta concepção de humanidade 

deve ser tomada como construída dentro de um determinado contexto e tem como 

parâmetro uma determinada posição social, no caso, “a classe média urbana da 

'sociedade ocidental moderna'” (Ibidem, p. 26-27). De todo modo, a construção 

científica da Antropologia ocidental, grosso modo, se baseia nesse preceito: a 

humanidade é construída em oposição à animalidade. No entanto, é importante 

ressaltar que, ao colocar os etólogos e os sociobiólogos em contraposição aos 

antropólogos, Tim Ingold (Idem) está chamando a atenção para a flutuação das 

categorias de humanidade e animalidade, para como estas construções variam com 

                                         
12

 Ingold critica tal posição: “Isso não deixa de ser verdade, mas, se levado ao exagero, pode fazer 
com que baseemos nosso entendimento da natureza humana em um amálgama de traços 
característicos retirados do conjunto de comportamentos de praticamente qualquer espécie, com 
exceção da nossa.” (1995, p. 21), mas não nos aprofundaremos neste aspecto aqui.  
13

 Termo usado pelo próprio Ingold. 



36 

 

o decorrer do tempo. Trata-se, mais do que de uma definição em si, de uma 

necessidade de sempre determinar o que é humano – seja a estirpe identificadora 

tendendo para a natureza, seja tendendo para a cultura. De fato, essa variabilidade e 

essa reversibilidade das categorias pode também ser pensada com relação aos 

personagens dos filmes analisados: em Gattaca, Jerome é alguém que nasceu a 

partir do processo de manipulação genética, é um “válido”. No entanto, sua tentativa 

de suicídio mal-sucedida o deixa na condição de paraplégico que, para o filme, 

caracteriza uma invalidez. Vincent também flutua entre as categorias, visto que é um 

“inválido” que encobre sua condição e se faz passar por “válido”. Em Equilibrium, 

John Preston passa da categoria de sacerdote do Clero Grammaton para a de 

criminoso emocional. No fim das contas, somos todos intercambiantes, incoerentes, 

alterando nossas posições. Isso não se trata de um problema, a questão está mais 

em atentarmos para essa característica ao invés de tentarmos enrijecer fronteiras 

que, por fim, não darão conta de nos explicar. 

Tendo isso em mente, vejamos o interessante encadeamento que pode ser 

pensado conectando a relação da concepção de humanidade e animalidade e, 

portanto, de natureza e cultura, que é tecida pela Antropologia de uma forma geral, e 

a relação da condição de humanidade – e também de natureza e cultura – que 

transparece nos filmes.  

 Enquanto os antropólogos citados por Ingold (1995) constroem a noção de 

humanidade como ontologicamente diferente da de animalidade – e que o autor 

critica, na medida em que critica as dualidades –, como pudemos ver acima, tanto 

em Gattaca como em Equilibrium, as narrativas mostram outra linha de raciocínio 

para perscrutar a condição possibilitadora da humanidade. Nos filmes, esta não é 

construída em oposição à natureza, pelo contrário, sua base é a natureza. Explico 

melhor: como já vimos anteriormente, os elementos centrais na constituição do que 

nos filmes é chamado de humano são ou os corpos que não passaram pela 

manipulação genética ou a presença da emoção nos indivíduos, o que, no senso 

comum, nos aproximaria da natureza. O que dá aos personagens a categorização de 

humanos é a não interferência (seja no que diz respeito à genética, seja no que diz 

respeito à ingestão da substância Prozium) no que já está dado, no que surgiu da 

aleatoriedade natural (seja o encadeamento genético, sejam as emoções). (É 

interessante salientar que Ingold (Idem) está tomando o âmbito da natureza como 

algo atrelado ao biológico em oposição à cultura. No caso dos filmes, opera uma 
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oposição natureza/tecnologia: mas em cada caso aquilo sobre o qual se aplica a 

tecnologia e que se resiste aos efeitos da mesma revelando, portanto, aquilo que 

constitui a condição humana é diferente: no caso de Equilibrium são as emoções; no 

caso de Gattaca, uma genética não modificada. Enfim, é importante atentar para o 

fato de que natureza não necessariamente se refere prioritariamente ao âmbito do 

biológico, mas principalmente àquilo que é dado, universal e essencial frente ao 

construído e contingente.) 

Fora da ação humana, como recebido de uma força da natureza14 é a 

característica do intocado, do que é dado, e não do que é construído, que constitui a 

humanidade em Gattaca e Equilibrium. Seja na aleatoriedade genética, seja no 

paradoxo e no caos das emoções, nas películas, a condição de humanidade diz 

respeito a uma quase romantização do incontrolável, do que não é medido, não é 

palpável e, no entanto, se faz presente – ainda que reprimido. Como fica nítido na 

fala de Jurgen, em Equilibrium, ao discutir com Preston o plano para a tomada do 

poder pela Resistência, para que a proibição das emoções deixe de existir:  

 

Jurgen: - Quando se souber que o Pai morreu, que o Conselho está sem 
líder... bombas já instaladas explodirão em clínicas e fábricas de Prozium. Se 
conseguirmos interromper o fornecimento apenas por um dia... um dia, 
nossa causa será ganha pela própria natureza humana! 

 

Explicando em outras palavras, seria possível dizer que, enquanto a 

Antropologia define a humanidade como algo que está atrelado à cultura, à nossa 

capacidade de diferenciação, construída em oposição à animalidade, Gattaca e 

Equilibrium definem a humanidade como estando atrelada à natureza, a algo que já 

está dado e que não se diferencia de indivíduo para indivíduo e nem busca se 

diferenciar, e que é construída em oposição ao aperfeiçoamento por via da 

tecnologia, à elevação do ser humano a um patamar superior. Resumidamente 

poderia se dizer que, nos filmes, a humanidade se opõe à interferência tecnológica 

sobre a natureza humana, à uma espécie de “hipernatureza” produzida 

tecnologicamente, ao aperfeiçoamento dos indivíduos elevando-os quase ao caráter 

de divindade; enquanto na Antropologia, a humanidade se opõe à animalidade15. A 

tabela abaixo talvez auxilie a compreender melhor as relações que propus aqui. Vale 

lembrar que os elementos da tabela, apesar de separados, se relacionam entre si:  

                                         
14

 Ou, arrisco dizer, de Deus, como veremos mais adiante, no capítulo quatro. 
15

 Mais adiante aprofundarei essa relação entre humanidade e divindade que se apresenta nos filmes. 
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TABELA 1 – RELAÇÃO ENTRE HUMANIDADE E SEU OPOSTO À TEORIA 

ANTROPOLÓGICA DE UMA FORMA GERAL E AOS FILMES 

 FONTE: A autora 

 

Tendo em vista esta relação natureza e cultura em que, nos filmes, a segunda 

cerceia a primeira de forma a adequá-la a certo fim (seja ele o de aperfeiçoamento 

genético, como no caso de Gattaca, seja no de manutenção da paz mundial - como 

no caso de Equilibrium), pensemos agora sobre os modos de docilização pelos quais 

os corpos – e as emoções – passam. 

 É possível dizer que nos mundos futuros retratados tanto em Gattaca como 

em Equilibrium, nos deparamos com a sociedade de controle foucaultiana em plena 

expressão (FOUCAULT, 2011). No caso de Gattaca, o controle sobre os indivíduos e 

sua inserção no diagrama do poder vigente é configurado pela inscrição genética 

desenhada antes do nascimento. Observando que o processo de escolha dos 

gametas exige poder aquisitivo dos progenitores, o ponto de vista econômico 

continua tendo grande importância para a base da sociedade: a nova divisão de 

classes com base na perfeição genética se mantém estruturada economicamente. 

Em outras palavras, a possibilidade de ascender socialmente se reduz praticamente 

à nulidade por conta do círculo fechado entre riqueza material e riqueza genética: só 

quem possui a primeira terá acesso à segunda, só que teve acesso à segunda terá 

lugar garantido em empregos de maior rendimento financeiro, que poderão acessar a 

tecnologia genética... e assim por diante. 

Gattaca também considera outras implicações na docilidade dos corpos: os 

“válidos” são absolutamente obedientes, limpos, asseados. Isso é bastante 

observável na corporação astronômica: todos/as os/as empregados se movimentam 

de modo contido, rápido e eficiente. As tarefas são executadas com gestos tão 

precisos que se assemelham aos de autômatos. Ou seja, parece que a modificação 

genética implica, em si, em um mecanismo extremo de docilização dos corpos. No 

caso de Gattaca há também uma relação visível com outro aspecto do argumento do 

 Antropologia Filmes 

humanidade Cultura  Natureza (inalterado) 

o oposto da humanidade Animalidade Alteração tecnológica 

/Divindade 
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Foucault (Idem): a domesticação dos corpos tem uma implicação econômica porque 

corpos mais dóceis são mais produtivos. Nesse sentido, há a conexão de uma 

determinada noção de pessoa (o “indivíduo dócil”) com o capitalismo. A corporação 

astronômica é uma companhia cujas atividades têm finalidades nitidamente 

econômicas e a contratação dos melhores (os mais aperfeiçoados e também mais 

dóceis) tem o propósito de maximizar ganhos financeiros. Corpos dóceis e 

capitalismo estão visivelmente associados no filme. 

No caso de Equilibrium, a questão não passa nem pela manutenção de uma 

possibilidade de existência, ainda que simplória – como no caso de Gattaca. Os 

indivíduos que não se submetem à aplicação rigorosa, diária e extremamente vigiada 

de Prozium são condenados à morte por incineração. Não há julgamento, não há 

apelação e os policiais do filme possuem o total monopólio da violência para, 

paradoxalmente, manter a paz. Quanto mais se avança no filme, maiores são os 

esforços voltados para a rápida e efetiva eliminação dos/das criminosos/as 

emocionais, alegando-se – paradoxalmente – a proteção e a preservação da 

humanidade através de uma modificação da condição humana, como fica nítido no 

seguinte trecho que reproduz as primeiras palavras que aparecem no filme: 

 

Nos primeiros anos do século 21... uma terceira guerra mundial explodiu. 
Aqueles de nós que sobreviveram sabiam que a humanidade nunca poderia 
sobreviver... a uma quarta... que nossa própria natureza volátil não poderia 
mais ser arriscada. Então nós criamos uma nova arma da lei... os 
Sacerdotes de Grammaton, com uma única só tarefa de encontrar e 
erradicar a verdadeira fonte da desumanidade do Homem

16
. Sua 

habilidade... de sentir. 

  

 No entanto, é interessante perceber que o controle dos indivíduos nos filmes 

não se dá num movimento unívoco de sanções externas que moldam o interior dos 

sujeitos. É perceptível nos cenários – principalmente nos de Equilibrium – a contínua 

manutenção de um mesmo modelo: cores que variam entre o bege e o cinza, 

espaços organizados de maneira uniforme e simétrica, asseio e minimização dos 

detalhes.  

 

 

 

                                         
16

 Aqui está se fazendo uso da palavra “homem” para se referir a ser humano. 
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FIGURA 6 - ESCRITÓRIO DE EQUILIBRIUM VISTO DE CIMA 

 

 

De fato, em Equilibrium isso se deve ao contínuo policiamento para a 

elaboração de lugares que não incitem as emoções, ou, como fica nítido no seguinte 

trecho, proferido em um dos momentos do filme por uma das projeções do que seria 

o “Pai”: 

 

Nós procurávamos impacientemente retirar individualidade, repondo com a 
conformidade repondo com... a igualdade... com unidade... permitindo cada 
homem, mulher, e criança nesta grande sociedade a conduzir vidas 
idênticas. O conceito de idêntica construção do ambiente permite que cada 
um de nós dirija confiável com o conhecimento seguro de que cada 
momento já foi vivido antes. 

 

 O ponto a que quero chegar faz referência a uma relação de docilização dos 

corpos que não é unilateral: não se trata de uma adaptação dos corpos dos 

indivíduos a um ambiente, mas acredito se situar mais numa manutenção de um 

ambiente que reflete, e que também opera, uma construção literalmente interna dos 

indivíduos. Essa ideia fica mais inteligível se colocarmos em paralelo com a teoria de 

Foucault (2011) – de que o espaço tem um papel fundamental na construção de 

indivíduos dóceis –, a ideia de sociedade farmacopornográfica, proposta por Beatriz 

Preciado em seu livro Testo Yonqui (2008).  

 

Si en la sociedad disciplinar las tecnologías de subjetivación controlaban el 
cuerpo desde el exterior como un aparato ortoarquitetónico externo, en la 
sociedad farmacopornográfica, las tecnologías entran a formar parte del 
cuerpo, se diluyen en él, se convierten en cuerpo. Aquí, la relación cuerpo-
poder se vuelve tautológica: la tecnopolítica toma la forma del cuerpo, se 
incorpora. [...] Lo próprio de estas nuevas tecnologías blandas de 
microcontrol es tomar la forma del cuerpo que controlan, transformarse en 



41 

 

cuerpo, hasta volverse inseparables e indistinguibles de él, devenir 
subjetividad. Aquí el cuerpo ya no habita los lugares disciplinarios, sino que 
está habitado por ellos, siendo su estructura biomolecular y orgánica el 
último resorte de estos sistemas de control. Horror y exaltación de la 
potencia política del cuerpo. (PRECIADO, 2008, p. 66-67). 

 

 A autora propõe que atentemos para o caráter central que os fármacos 

passam a ter nas relações econômicas e políticas da sociedade contemporânea. São 

os fármacos que passam a regular e moldar as subjetividades, o que se faz tanto 

com fins sociais como com a manutenção de interesses. O que antes poderia ser 

chamado de “sociedade de controle” agora é designado como sociedade 

farmacopornográfica, onde o controle não é mais configurado por elementos 

exteriores ao indivíduo, mas o toma a partir de dentro. 

 

FIGURA 7 - REPRESENTAÇÃO DO PANÓPTICO 

 

 (Legenda/tradução livre: Respectivamente: Desenho do panóptico visto de fora; cela 

dos prisioneiros; interior do panóptico; torre do guarda; planta do panóptico.) 

 

 O panóptico de Bentham17, explicitado por Foucault em sua obra Vigiar e Punir 

(2011) cede lugar ao que a autora chama de “controle pop”, o qual se insere e se 

                                         
17

 Trata-se de um modelo arquitetônico desenvolvido para prisões. Neste modelo, há uma torre 
central (onde ficaria o guarda) cujo interior não pode ser visto desde o prédio que circula tal torre 
(onde ficariam os presos). Em outras palavras, os presos não sabem se estão sendo observados ou 
não, nem mesmo sabem se a cabine do guarda está vazia, mas por não terem essa certeza, os 
presidiários se mantém comportados.  
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realiza no próprio indivíduo através do agenciamento deste pelos seus órgãos, 

tecidos, hormônios e funções orgânicas. Há uma espécie de internalização literal – 

através dos processos farmacológicos principalmente – dos mecanismos produtores 

e reguladores da subjetivação dos indivíduos. De fato, o movimento duplo de 

controle – de dentro para fora e de fora para dentro – fica mais explícito, mais visível. 

Essa capacidade de passagem constante da regulação entre o “dentro” e o “fora”, 

constituindo-se quase como uma continuidade, é o que caracteriza, de acordo com 

Preciado (2008), os dispositivos de controle da sociedade farmacopornográfica. 

 

Estamos frente a un nuevo tipo de capitalismo caliente, psicotrópico y punk. 
Estas transformaciones recientes apuntan hacia la articulación de un 
conjunto de nuevos dispositivos microprostéticos de control de la 
subjetividad con nuevas plataformas técnicas biomoleculares e mediáticas. 
(PRECIADO, 2008, p. 31-32). 

  

 É possível relacionar a ideia de sociedade farmacopornográfica de Preciado 

(Idem), da internalização do controle dos indivíduos com as reflexões tecidas por Le 

Breton (2004) sobre o mapeamento genético. 

 

The mapping of the genome entails the establishment of a genetic norm that 
is intensifying the power of surveillance and labelling that is exerted over any 
form of difference. Previously, there was a norm that operated in relation to 
appearances and forms of behaviour, leaving a certain room for manoeuvre, 
but today the norm penetrates the invisible interior of the body: the gene.

18
 

(LE BRETON, 2004, p. 10-11). 

  

 Mais adiante aprofundarei o raciocínio de Le Breton sobre essas práticas; por 

hora, observemos como os filmes se relacionam com essas lógicas de dominação e 

controle. 

 Em Gattaca essa internalização do panóptico é observável no sentido de que 

os indivíduos são, desde sua concepção, regidos e produzidos por dinâmicas 

científicas. Estas, por trás do objetivo de “aperfeiçoá-los”, na verdade ganhariam o 

controle se seus corpos e consequentemente, de acordo com Preciado (2008), de 

suas subjetividades.  

 

                                         
18

 Tradução livre: "O mapeamento do genoma implica o estabelecimento de uma norma genética que 
intensifica o poder de fiscalização e rotulagem que é exercido sobre qualquer forma de diferença. 
Anteriormente, havia uma norma que operava em relação às aparências e formas de comportamento, 
deixando uma certa margem de manobra, mas hoje a norma penetra no interior invisível do corpo: o 
gene." 
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FIGURA 8 - CAPA DA EDIÇÃO DE LUXO DO FILME GATTACA 

 

 

 Em Equilibrium, a regulação das subjetividades através de fármacos – e 

também através do aparato ortoarquitetônico a que Preciado (2008) chama a 

atenção – é explícita: o Prozium19 injetado produz o efeito de anestesiador das 

emoções. Os personagens do filme que utilizam o fármaco se abstêm de ter qualquer 

sentimento, agem exclusivamente a partir de cálculos racionais, relacionando-se 

                                         
19

 Interessante perceber a semelhança entre o nome do fármaco de Equilibrium, Prozium e o nome de 
um dos mais populares antidrepressivos existentes, o Prozac. 
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exclusivamente com interesses baseados na lógica. 

 É perceptível, então, a atuação de dois pilares do, segundo Preciado (Idem), 

sistema capitalista atual: a farmacologia e a pornografia. Como fica nítido a partir 

destas citações: 

 

La historia de la normalización de género en Occidente está marcada por la 
invención, la combinación sintética y la comercialización de nuevas 
moléculas de gestión del cuerpo (fármaco-), así como de nuevas técnicas de 
representación (-porno) del género y de la sexualidad. La gestión 
farmacopornográfica (hormonal, quirúrgica, audiovisual) del género que 
comienza a partir de la Segunda Guerra Mundial forma parte de un conjunto 
más amplio de tecnologías de producción de la especie. (PRECIADO, 2008, 
p. 93). 

  

El capitalismo farmacopornográfico inaugura una nueva era en la que el 
mejor negocio es la producción de la especie misma, de su alma y de su 
cuerpo, de sus deseos y afectos. (Ibidem, p. 44). 

 

 Nesse sentido, é possível fazer um paralelo entre o controle do corpo, pelos 

fármacos e pelas alterações genéticas; e o controle das emoções, pelo uso de 

Prozium e pela pornografia. Tento deixar esta ideia mais nítida com a tabela abaixo: 

 

TABELA 2 – RELAÇÃO ENTRE CONTROLE DO CORPO E CONTROLE DAS 

EMOÇÕES À IDEIAS DE SOCIEDADE FARMACOPORNOGRÁFICA DE PRECIADO 

E AOS FILMES 

 Preciado Filmes 

Controle do corpo Fármacos Alteração genética/Gattaca 

Controle das emoções Pornografia Prozium/Equilibrium 

 FONTE: A autora 

 

 Além disso, também estão em jogo nos filmes as “tecnologias de produção da 

espécie” de que fala Preciado (2008). Em Gattaca através da alteração da forma de 

concepção dos indivíduos – que passa a ser tomada como naturalizada – a partir da 

seleção genética, e em Equilibrium, através da manutenção de uma subjetividade 

específica – ou, arrisco-me a dizer, da ausência dela – voltada apenas para a 

construção e continuidade de um certo tipo de sociedade, como fica visível no 

seguinte diálogo:  
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Mary: - Por que você está vivo? 
Preston (hesitante): - Eu estou vivo... Eu vivo... para salvaguardar a 
continuidade desta grande sociedade. Para servir a Libria. 
Mary: - É um círculo vicioso. Você existe para perpetuar a sua existência. 
Qual a finalidade? 
(Diálogo entre o sacerdote Preston e uma criminosa emocional, Mary, 
durante o interrogatório desta última.) 

 

3.2 O corpo aprimorado na relação entre indivíduo e sociedade  

 

FIGURA 9 - CIDADÃOS DE LIBRIA ACOMPANHANDO O DISCURSO DO VICE-

CONSELHEIRO 

 

 

Librianos... há uma doença no coração do homem
20

... O sintoma é ódio... o 
sintoma... é raiva... o sintoma é fúria... o sintoma... é guerra... A doença... é a 
emoção humana. Mas, Libria... Eu te parabenizo. A partir de agora há uma 
cura para essa doença. Ao custo das altas vertigens da emoção humana, 
nós anulamos suas leis abissais e vocês como uma sociedade tem recebido 
essa cura. Prozium. 
(discurso do vice-conselheiro Dupont no filme Equilibrium). 

 
Geneticista: - Os seus óvulos extraídos, Marie... foram fertilizados com o 
sêmen do Antonio. Após a seleção, ficamos com dois garotos saudáveis... e 
duas garotas muito saudáveis. Claro, nenhum tem nenhuma predisposição a 
doenças sérias. Só nos resta selecionar o candidato mais compatível. 
Primeiro, temos de escolher o sexo. Já se decidiram? 
Mary: - Queremos que o Vincent tenha um irmão... para brincar. 
Geneticista: - Eu entendo. [...] Vocês especificaram olhos castanhos, cabelos 
escuros e... pele clara. Tomei a liberdade de erradicar características 
prejudiciais... calvície prematura, miopia, predisposição a álcool e drogas. 
Propensão à violência, obesidade... 

                                         
20

 Aqui está se fazendo uso da palavra “homem” para se referir a ser humano. 
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Mary: - Não queríamos doenças, claro. Mas... 
Antonio: - Achamos melhor deixar algumas coisas para o acaso. 
Geneticista: - Queremos dar ao seu filho as melhores condições. Acreditem, 
já temos imperfeições demais. Uma criança não precisa de mais um fardo. E 
ele herdará as características de vocês. As melhores que têm. 
(diálogo entre os pais de Vincent e um geneticista, na ocasião da escolha 
das características de quem viria a ser o irmão mais novo de Vincent no filme 
Gattaca). 

  

 Diante da caracterização da condição humana nos filmes, conforme tratado no 

item anterior, bem como dos trechos acima, podemos perceber como as tecnologias 

de melhoramento mostradas nos filmes – sejam elas o Prozium em Equilibrium, 

sejam elas a seleção genética de Gattaca – atuam sobre o aspecto que, nas 

películas, é considerado o cerne da condição da existência humana: de forma geral, 

o corpo e as emoções. Nesse sentido, a condição humana é tomada como algo a ser 

aperfeiçoado, ou seja, imperfeito. É interessante, porém, exercitarmos a nossa 

observação para percebermos como essa noção de imperfeição, e 

consequentemente, de aprimoramento, é construída. 

 De acordo com Hogle (2005), as enhancement technologies21 visam aprimorar 

características humanas, incluindo aparência e funcionamento mental ou físico, 

frequentemente além do que é “normal” ou necessário à vida e ao bem-estar. A 

crença na habilidade tecnológica para aprimorar as capacidades naturais do corpo 

juntamente com as suposições culturais do que é considerado “deficiente”, “normal” 

ou “aprimorado” levaram a uma variedade de técnicas de alteração dos corpos que 

não apenas reparam ou substituem funções, mas podem ir além do que é 

considerado uma intervenção médica típica. É interessante lembrar que sempre 

existiram estas técnicas de cura e transformação do corpo. A constante é que o 

corpo, como base destas transformações, é incompleto ou imperfeito, podendo-se 

concluir que o que há de comum entre os humanos – e consequentemente é um 

fator importante na definição da humanidade – é a imperfeição. 

 A discussão proposta pela autora traz à tona a necessidade de reflexão acerca 

da diferenciação entre as tecnologias de aprimoramento e tratamentos terapêuticos. 

Hogle (Idem) chama a atenção para a complexidade de se tecer uma separação 

estrita entre estas duas práticas, tendo em vista que “[w]hat may be therapeutic in 

one circumstance may be considered an enhancement when used by healthy 

                                         
21

Optei por traduzir livremente “enhancement technologies” para “tecnologias de aprimoramento”, ou 
ainda “tecnologias de melhoramento”, que serão então os termos utilizados durante este trabalho. 
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individuals and adapted for other purposes.”22 (Ibidem, p. 697). Enquanto 

tradicionalmente a medicina se baseia em encontrar a patologia, o aprimoramento, 

por comparação, pode – ou não – partir das deficiências. Para sabermos, então, se 

algo está sendo reparado ou melhorado, precisamos antes saber o que está sendo, 

culturalmente, tomado como “normal”. Em outras palavras, o que se faz necessário 

para pensar esta questão é o contexto em que a prática é desenvolvida, o que está 

sendo visto como deficiente, o que exatamente está sendo aprimorado e com base 

em quais parâmetros está sendo estabelecida a linha que define a normalidade. 

Como exemplo disso, pode-se citar como a condução a uma maior flexibilidade e 

produtividade no trabalho nos Estados Unidos levou à normalização de um corpo 

vigilante, solícito, com pouca necessidade de sono e capacidade trabalhar muito, 

marginalizando ou mesmo patologizando corpos que não seguissem esses padrões 

(Ibidem). 

 Vejamos o caso de Gattaca: o que vemos como espectadores/as os filmes é 

um corpo aprimorado, mas para os nativos do filme, aquele corpo é o que está 

inserido nos padrões de normalidade. Ser um "inválido" é estar abaixo das 

espectativas comuns sobre o corpo. Tendo em vista que os parâmetros de 

julgamento sobre características físicas e mentais se diferenciam ao longo do tempo 

e entre diferentes sociedades, questionar o que está sendo visto como deficiente e o 

que está sendo aprimorado, tanto biológica como socialmente, é extremamente 

significante. Como salienta Hogle (Idem), ao citar Lock: 

 

As Lock (2000) put it, arguments about ills and deficiencies are moral 
disputes about the boundaries of normal and abnormal as well as the social 
significance of creating such boundaries. The relationship of economic 
factors and the hierarchy of cultural values will affect individual and social 
decisions about enhancements, particularly because not all individuals will be 
able to afford them.

23
 (HOGLE, 2005, p. 697). 

 

 Essa hierarquia de valores culturais fica bastante visível nos filmes Gattaca e 

Equilibrium: no primeiro, os/as “inválidos/as” são desvalorizados/as, tomados como 

                                         
22

 Tradução livre: “O que pode ser terapêutico em algumas circunstâncias pode ser considerado um 
melhoramento/aprimoramento quando utilizado por indivíduos saudáveis e adaptado para outros 
propósitos.” 
23

 Tradução livre: “Como Lock (2000) colocou, argumentos sobre os males e deficiências são disputas 
morais sobre as fronteiras entre normal e anormal, bem como sobre a importância social da criação 
de tais fronteiras. A relação entre fatores econômicos e a hierarquia de valores culturais afetará as 
decisões individuais e sociais sobre aprimoramentos/melhoramentos, particularmente porque nem 
todas os indivíduos serão capazes de pagar por eles.” 
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incapazes de executar atividades que exijam grande aptidão física ou ainda que 

necessitem de habilidade mental e encontram diversas restrições ao longo de sua 

existência; já no segundo as pessoas que sentem, que possuem emoções, são 

vistas como criminosas, condenadas à pena de morte por serem consideradas 

ameaças iminentes à paz estabelecida. Tanto os “inválidos” de Gattaca quanto os 

criminosos emocionais de Equilibrium são tomados como abjetos sociais por não 

terem passado pelo “aprimoramento”, por não terem sido alterados geneticamente ou 

ainda por não terem tomado suas doses de Prozium. Outro aspecto que vale ser 

ressaltado na citação faz referência à questão econômica que perpassa o 

melhoramento corporal. É evidente em Gattaca como os que não possuem 

condições financeiras para gerarem filhos aperfeiçoados geneticamente acabam por 

serem condenados a permanecer em uma classe social mais baixa.  

 É certo que, de uma forma geral, as tecnologias de aprimoramento intentam 

melhorar as características humanas – seja a aparência, seja o funcionamento 

mental ou físico – para além do que seria considerado necessário à vida, ou ainda do 

que se enquadra no parâmetro de “normal”. Mas para além de se salientar que a 

concepção de normalidade é alterada por estar costurada à determinadas culturas, 

sociedades ou mesmo situações, é de extrema importância percebermos que a 

maior engrenagem que trabalha na construção desta concepção é a de interesses 

políticos, econômicos e sociais. Como explicitado por Hogle (2005): 

 

Because of the state‟s interest in using information to manage populations‟ 
health and labor, however, distinct categories were constructed, creating a 
dichotomy of normal and pathological states. [...] Physical conditions can be 
given political significance because the nonstandards may be perceived as 
costly to a society both economically and politically.

24
 (Ibidem, p. 698). 

 

 Aqui é possível perceber que a chave para o estado institucional de 

normalidade é o uso de estatísticas para delinear os indivíduos em grupos e 

descrever suas posições enquanto eles são situados dentro ou fora das normas 

esperadas. Ao encontro disso, as concepções de normalidade produzem diferentes 

formas tanto de se exercer o controle da população, como de enriquecer 
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 Tradução livre: “Por causa do interesse do estado no uso de informações para gerenciar a saúde e 
o trabalho das populações, de qualquer maneira, foram construídas categorias distintas, criando uma 
dicotomia entre estados normais e patológicos. [...] As condições físicas podem ser dados de 
significância política porque aqueles indivíduos fora do padrão podem ser percebidos como caro para 
uma sociedade tanto economicamente como politicamente.” 
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determinados nichos econômicos. As sanções podem passar tanto pela promoção de 

políticas públicas, como pela medicalização, como pela retaliação subentendida, do 

tipo que culpa as pessoas que possuem um nível de colesterol acima da média pelos 

custos que elas geram ao fazerem o tratamento de que necessitam em rede pública, 

para citar um exemplo. Grosso modo, é quase como se as instituições que exercem 

poder e controle dissessem: “permaneça na norma, dentro dos padrões, mantenha 

sua saúde e seus comportamentos dentro da linha do aceitável, senão a sociedade 

como um todo terá que gastar com isso, sendo que a responsabilidade sobre o seu 

bem-estar é única e exclusivamente sua”. 

 Esse elemento da responsabilização traz à tona uma questão interessante e 

importante. Acompanhemos o raciocínio. Hogle (Idem) tece uma retomada histórica 

tendo como início as reflexões de Foucault (História da Sexualidade Volume 1, 1978) 

sobre como as formas de poder foram se alterando de maneira que, a partir do 

século XVIII, não eram mais necessárias medidas repressivas para o controle das 

pessoas. Ao invés disso, o Estado passou a administrar a vida ela mesma, o que 

promoveu o bem-estar ao mesmo tempo em que mantinha os cidadãos sujeitos ao 

controle regulatório: “Behaviors and bodies, disciplined through administrative means, 

would be productive, good citizens.”25 (HOGLE, 2005, p. 701).  

No entanto, o elemento central para as modernas formas de poder foi a 

internalização das normas pelos indivíduos. Essa internalização das normas estaria 

ligada, de acordo com Hogle (Idem), à extinção de programas de saúde pública nos 

Estados Unidos da América (por se tornarem onerosos demais) que deram lugar aos 

programas de auto-ajuda, deslocando então para os indivíduos a responsabilidade 

do cuidado de si. Esta estratégia foi concebida como empoderadora, e os indivíduos 

foram re-concebidos como atores autônomos que poderiam escolher 

comportamentos, práticas e, mais importante, produtos – daí o surgimento do 

consumismo. Para resumir, os bens de produção em massa, ao ficarem disponíveis 

para toda a população, deixaram mais tempo disponível para o lazer e para a 

manutenção e os cuidados com o self. A cultura de consumo desenvolveu imagens 

aliadas à juventude, à beleza, à diversão e à luxúria, em oposição às imagens de 

trabalho duro e economia dos valores pré-Primeira Guerra Mundial. Ao mesmo 

tempo, a diminuição de trabalhos pesados combinada com as dietas características 
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 Tradução livre: “Comportamentos e corpos, disciplinados através de meios administrativos, seriam 
produtivos, bons cidadãos.” 
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das classes mais privilegiadas levou a uma reconceitualização dos parâmetros de 

saúde e obesidade (Ibidem).  

Em Gattaca essa radicalização dos processos de cuidado do eu pode ser 

percebida, em certo sentido, no assíduo cuidado que Vincent tem de eliminar seus 

vestígios fisiológicos de “inválido”, continuamente esfoliando a pele, mantendo os 

pelos aparados, aspirando o teclado de seu computador, e mesmo implantando 

vestígios de Jerome para possíveis averiguações de terceiros/as. É de Vincent a 

responsabilidade de entregar seu corpo de forma completa aos processos que farão 

dele um “válido”, ainda que forjado, chegando mesmo ao ponto de implantação de 

ossos em sua perna para atingir a mesma altura de Jerome. Ainda que esta 

responsabilização seja em prol da subversão do sistema de controle microscópico, 

ela ainda permanece conectada à individualização extrema que também se faz 

presente em relação a outros personagens no filme.  

 

The body became a project through which self identity was constructed, 
particularly identity as a good, productive citizen. But body maintenance 
requires the consumption of goods, turning the wheel of desire, production, 
and consumption, and key to creating desire was the circulation of images by 
commercial interests.

26
 (HOGLE, 2005, p. 702).  

 

 Novamente é possível perceber o entrelaçamento entre a concepção de 

normalidade aliada a um contexto específico, à determinados interesses políticos – a 

continuidade da paz com base no monopólio da violência em Equilibrium; a 

manutenção de uma sociedade em constante aperfeiçoamento físico, isso com base 

na segregação social, em Gattaca – e, mais do que isso, a uma transformação social 

no que diz respeito à passagem da responsabilidade pela manutenção do bem-estar, 

das mãos das instituições e da sociedade como um todo para as mãos dos 

indivíduos. Como fica nítido na citação: 

 

Existing writings on cognitive enhancements resonate with bioethicists‟ more 
general concerns about fairness and identity in the use of enhancements but 
also underscore the neoliberals‟ claim that the responsibility to deal with 
social inequities and the difficulties of modern life has shifted to individuals, 
not societies. The difference lies in how individuals are expected to deal with 
social suffering: bear it or medicate it. What is missing in the current literature 
is a more nuanced view of neural self-improvement activities as they relate to 
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 Tradução livre: “O corpo tornou-se um projeto através do qual a identidade se si é construída, 
particularmente a identidade de um cidadão bom e produtivo. Mas a manutenção do corpo requer o 
consumo de bens, o que faz girar a roda do desejo, da produção e do consumo, e a chave para criar 
o desejo era a circulação de imagens conforme os interesses comerciais.” 
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varying models of productivity, work, and life management in different 
societies. For example [...] what is valued in American society as productivity 
are actually forms of mania. The aggressive, hyper-productive, creative, 
unpredictable behaviors that represent one extreme of manic and bipolar 
disorders are desired characteristics of corporate and world leaders. So, on 
the one hand, people may self-medicate to become more manic-like, 
whereas on the other hand those with true manias may be rewarded for not 
medicating their disorder.

27
 (Ibidem, p.709). 

  

Hogle (Idem) defende que se melhoramentos cosméticos no corpo fiam-se em 

explicações culturais e se esforçam para alcançar resultados/efeitos sociais usando 

intervenções médicas, então melhoramentos neurológicos fiam-se num reducionismo 

biológico assumindo que todos os comportamentos, interações e funções fisiológicas 

estão relacionadas a estruturas neurais. Essa perspectiva apaga o social, (os filmes 

mostram sociedades de medicalizações, e os personagens principais mostram a 

questão dos valores) criando uma subjetividade dependente de assistência 

constante. Para tornar uma pessoa mais feliz, mais extrovertida ou mais hábil para 

realizar tarefas mentais, então, se requer o uso de drogas psicofarmacêuticas, como 

nos exemplos citados pela própria autora de uso de antidepressivos e ansiolíticos 

relacionado não a questões fisiológicas, mas à insegurança econômica e à 

globalização. Tanto Gattaca como Equilibrium contrapõe a hipervalorização das 

intervenções médicas no corpo (seja através de alterações genéticas, seja através 

do uso de Prozium) a personagens principais que, para além das questões biológicas 

estão preocupados com a manutenção de valores relacionados à integridade 

humana no sentido da manutenção de uma condição humana em específico – 

atrelada a uma natureza intocada e incontrolável, como já explicitado anteriormente. 

O autor Marcel Mauss (2003) discute, em sua teoria sobre as técnicas 

corporais, a força da educação/socialização a que os corpos são submetidos, 

educação esta que perpassa os âmbitos do andar, respirar, sentar, entre outras. 

                                         
27

 Tradução livre: “Escritos existentes sobre melhorias cognitivas ressoam com as preocupações mais 
gerais dos bioeticistas sobre a justiça e a identidade no uso de melhoramentos, mas também 
ressaltam as alegações neoliberais de que a responsabilidade de lidar com as desigualdades sociais 
e as dificuldades da vida moderna mudou para indivíduos, não para as sociedades. A diferença está 
na forma como se espera que os indivíduos lidem com o sofrimento social: suportando-o ou 
medicando-o. O que está faltando na literatura atual é uma visão mais matizada das atividades de 
auto-aperfeiçoamento neurais, em como elas se relacionam com diferentes modelos de 
produtividade, trabalho e gestão da vida em diferentes sociedades. Por exemplo, (...) o que é 
valorizado na sociedade americana como produtividade são, na realidade, formas de mania. Os 
comportamentos agressivos, hiper-produtivos, criativos, imprevisíveis, que representam um extremo 
de distúrbios maníaco e bipolar são características desejáveis de líderes empresariais e mundiais. 
Assim, por um lado, as pessoas podem se auto-medicar para se tornar mais semelhantes aos 
maníacos, enquanto por outro lado, aqueles/as com verdadeiras manias podem ser recompensados 
por não medicarem seu transtorno.” 
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Mauss afirma que o ensino/aprendizagem das técnicas corporais se faz presente em 

todas sociedades, posto que são intervenções do consciente com vistas a atingir um 

desempenho determinado com eficácia (Ibidem). Os humanos sempre modificaram 

seus corpos. O que distingue as técnicas de melhoramento corporal é que os corpos 

e os indivíduos se transformam em objetos de aprimoramento, ao contrário dos 

esforços anteriores na modernidade de alcançar progresso através de instituições 

sociais e políticas (HOGLE, 2005). Nesse sentido, a busca de tecnologias de 

aprimoramento também indica os tipos de decisões que estão sendo feitas sobre a 

adequação do uso da biologia para resolver os problemas sociais, tais como o 

envelhecimento, a equidade e a desigualdade de oportunidades, e o cuidado de si. 

Como é o caso com todas as inovações tecnológicas e como já foi dito 

anteriormente, melhorias corporais existem em um nexo de complexas relações 

sociais, políticas e históricas, e nas representações da mídia e definições médicas e 

legais de desordem e bem-estar. Relacionadas então intrinsecamente com estes 

conjuntos, “[t]hey [as inovações tecnológicas] are a manifestation of changing ways 

of thinking about biological and social life that is fundamentally transforming 

institutions, economies, and meanings.”28 (Ibidem, p. 696). Estas transformações se 

dão no sentido da alteração do foco da responsabilização, esta passando das 

instituições para os indivíduos. 

A questão que se mostra pungente diante do exposto acima – separação entre 

aprimoramento corporal e prática terapêutica, definição de normalidade, interesses 

políticos na definição da padronização dos corpos, mudança de sujeito responsável 

pelo bem-estar – diz respeito ao problema de definir quais são os objetivos próprios 

da medicina e da tecnociência e distingui-los de valores e objetivos sociais. Isso deve 

ser feito sem, no entanto, perder de vista as consequências que a ideia de uma 

separação fria, sem intercâmbio de estímulos e de influências de uma área em 

relação à outra pode se mostrar perigosamente negligenciadora.29 

Ao que parece, a tecnociência de uma forma geral se eximiu de pensar nas 

consequências sociais de seus avanços. Isso faz todo o sentido se pararmos para 

pensar que a responsabilização individual – e não mais institucional – se tornou uma 
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 Tradução livre: “Elas [as inovações tecnológicas] são uma manifestação das mudanças nas formas 
de se pensar sobre a vida biológica e social que está transformando fundamentalmente instituições, 
economias e significados.” 
29

 Sobre as implicações políticas da concepção de natureza, ver LATOUR, Bruno. A guerra das 
ciências. Folha de São Paulo, São Paulo, 15 nov. 1998. Disponível em: <http://www1. 
folha.uol.com.br/fsp/mais/fs15119803.htm>. Acesso em: 04 dez. 2013. 
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máxima na contemporaneidade (como espero ter deixado nítido acima)30. Esta 

negligência das consequências sociais das alterações científicas que acabam por 

operar na condição de humanidade dos indivíduos fica nítida ao se observar a 

segregação social praticamentee intransponível de Gattaca, por exemplo. No filme, 

as condições econômicas necessárias para se realizar um aperfeiçoamento genético 

só são dadas àqueles/as que já possuem tal aperfeiçoamento. Em outras palavras, 

apenas os/as ricos/as tem acesso à uma determinada tecnologia que é considerada 

essencial para conseguir um bom emprego e, consequentemente, no filme, uma boa 

remuneração, o que faz com que o ciclo “dinheiro – „válidos‟ – dinheiro –...” e assim 

por diante, seja quase impossível de ser penetrado. Se, literalmente, não se nasce 

fazendo parte deste circuito, dificilmente se conseguirá entrar nele. 

É interessante pensar na analogia e na relação que pode ser feita entre a 

alienação da sociedade pela tecnociência e pela medicina e a alienação da relação 

do indivíduo com seu próprio corpo. Façamos uma retomada histórica para 

entendermos do que estou falando. 

David Le Breton (2012) em sua obra Antropologia do corpo e Modernidade, 

estuda o tema do corpo como fio condutor de uma abordagem antropológica e 

sociológica do mundo contemporâneo. O autor se pauta na ideia de que o simbólico 

encarnado pelo corpo tece a vivência do ser humano no mundo, de modo que a 

partir do tratamento social e cultural dado ao corpo é possível fazer observações e 

descobertas sobre determinada sociedade e cultura. É de um estado social, de uma 

visão de mundo e de uma definição de pessoa que são tributários os saberes e as 

representações do corpo, dessa forma, “o corpo é uma construção simbólica, não 

uma realidade em si […] ele nunca é um dado indiscutível, mas o efeito de uma 

construção social e cultural.” (Ibidem, p. 18) 

Nesse sentido, o autor define o “corpo moderno” em contraposição ao corpo 

nas “sociedades tradicionais”.31 Nestas últimas, “o corpo não se distingue da pessoa” 

(Ibidem, p. 8), não é objeto de separação, o ser humano se mistura à natureza e ao 

cosmos, tal como o ser humano e o grupo não se distinguem. É a estrutura holista 

destas sociedades – nas quais o ser humano não é um indivíduo distinto e indivisível, 

                                         
30

 É interessante ressaltar que embora isso possa ser uma tendência geral, existem muitos países 
onde o estado ainda se responsabiliza em maior ou menor medida por aspectos do bem-estar como a 
saúde. É nos EUA que isso se pode considerar uma realidade muito mais marcada. 
31

 Tanto “corpo moderno”, como “sociedades tradicionais” aparecem aqui entre aspas porque se 
referem a termos utilizados por Le Breton. 
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mas sim um nó de relações, cuja singularidade pessoal não é indicador de 

individualidade, mas sim de diferença favorável às complementaridades coletivas – 

que as diferencia essencialmente da ideia de “corpo moderno” que 

 

[…] é de outra ordem. Ele implica o isolamento do sujeito em relação aos 
outros (uma estrutura social de tipo individualista), em relação ao cosmo (as 
matérias-primas que compõem o corpo não têm qualquer correspondência 
em outra parte), e em relação a ele mesmo (ter um corpo, mais do que ser o 
seu corpo). (Ibidem, p. 9)

32
 

A noção moderna de corpo é um efeito da estrutura individualista do campo 
social, uma consequência da ruptura da solidariedade que mescla a pessoa 
a um coletivo e ao cosmos por meio de um tecido de correspondências no 
qual tudo se entrelaça. (Ibidem, p. 21). 

 

 É importante ressaltar que Le Breton (Idem) faz ressalvas à classificação de 

“corpo moderno”. De acordo com o autor “cada um „bricola‟ sua visão pessoal do 

corpo, agenciando-o à maneira de um quebra-cabeça, sem preocupar-se com 

contradições, com a heterogeneidade dos empréstimos” (Ibidem, p. 136). O mesmo 

indivíduo pode se dirigir a um médico, acatando o modelo anatomofisiológico do 

corpo para, em seguida, “fiel à tendência que leva os fracassos da medicina em 

busca do curandeiro” (Ibidem, p. 136), recorrer a outros tipos de práticas de cura, 

como a homeopatia, a osteopatia, a ioga, a astrologia... Ao separar o “corpo 

moderno” do “corpo das sociedades tradicionais”, dois processos estão acontecendo: 

Le Breton está partindo da ideia de que as “sociedades tradicionais” ou holistas 

possuem uma determinada ideia de corpo e, ao mesmo tempo, o autor o faz para 

pensar em termos de modelos, categorizações gerais para traçar um determinado 

raciocínio. Dito isto, ainda que não haja nas nossas sociedades uma unanimidade 

sobre o que é o corpo e seguindo a lógica proposta por Le Breton (Idem), é possível 

perceber que as concepções atuais sobre o corpo estão ligadas a três elementos 

centrais: o individualismo enquanto estrutura social; a emergência de um 

pensamento racional positivo e laico sobre a natureza, e a um afastamento das 

tradições populares relacionado à história da medicina, que se constitui nas nossas 

sociedades como um saber oficial sobre o corpo. (Ibidem). 

 Fazendo uma retomada histórica, Le Breton (Idem) coloca a ideia de que a 

necessidade de individuação, e, em consequência disso, o “corpo moderno”, foi 
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 É paradoxal pensar que o fato do corpo se inserir em uma determinada sociedade – no caso a 
chamada por Le Breton (2012) de ocidental moderna - é o que determina o seu isolamento no plano 
social. Mas isso é apenas um aforismo. 
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construída a partir do século XVI em oposição ao corpo grotesco do carnaval século 

XV, onde se operava um sacrifício ritual das convenções, um intervallum mundi em 

que os relevos dos corpos transbordantes de vida, de dobras e protuberâncias se 

pontilhavam uns com os outros, se mesclavam em multidão aberta ao cosmo, 

fazendo evaporar as fronteiras medíocres e insatisfatórias. A prefiguração da 

individuação atual é o corpo limitado, contido, reticente às transformações propostas, 

trazido pelas camadas eruditas da sociedade, marcando os limites entre os sujeitos, 

se opondo ao mundo e se fechando em si mesmo. 

 Nesse sentido, Le Breton chama a atenção para como a filosofia cartesiana 

não é uma fundação, mas sim é reveladora de uma sensibilidade de uma época e de 

determinado grupo que se coloca sobre os outros, no caso, das camadas eruditas 

em relação às camadas menos favorecidas socialmente, ou ainda da expansão 

ocidental em relação ao Oriente33. O dualismo cartesiano não é o primeiro a operar 

uma cisão entre o corpo e o espírito ou alma. O que ocorre é que este dualismo 

deixa de ter seu caráter religioso para ser organização de um aspecto social 

manifesto, onde o corpo é uma realidade à parte, puramente acessória em relação 

ao cálculo racional. A separação cartesiana eleva o pensamento ao mesmo tempo 

em que rebaixa o corpo, com fica nítido nesta citação: 

 

Ao mesmo título que a imaginação, os sentidos são enganadores, não se 
poderia fundar sobre eles a menor certeza racional. As verdades da natureza 
já não são imediatamente acessíveis à evidência sensorial; elas são objeto 
de um distanciamento, de uma purificação, de um cálculo racional. É preciso 
remover as escórias corporais que elas são suscetíveis de revestir. [...] 
Aceder à verdade consiste em despojar as significações de seus traços 
corporais ou imaginativos. A filosofia mecanicista reconstrói o mundo a partir 
de sua categoria de pensamento, ela dissocia o mundo habitado pelo 
homem

34
, acessível ao testemunho dos sentidos, do mundo real, acessível 

apenas à inteligência. (Ibidem, p. 111-112). 

 

 A hipervalorização da racionalidade e consequente depreciação das emoções 

inserida na concepção cartesiana de mundo encontra sua expressão máxima no 

filme Equilibrium. O uso de Prozium é considerado panaceia humana, responsável 

                                         
33

 Sei que a separação Ocidente/Oriente constitui um binarismo generalizante que deixa de abarcar 
uma série de aspectos singulares tanto do que se entende por Ocidente como do que se entende por 
Oriente. (Para maiores detalhes sobre essa ideia ver GOLDMAN, Márcio e LIMA, Tânia Stolze. “Como 
se faz um grande divisor?” In: ______. Alguma Antropologia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1999. 
p. 83-92.). Não me aterei aqui à discussão sobre a constituição de grandes divisores, mas saliento 
que esta generalização vai de encontro com o raciocínio traçado por Le Breton (2012), mantenho-a, 
pois, para facilitar a compreensão do argumento que o autor tece. 
34

 Aqui está se fazendo uso da palavra “homem” para se referir a ser humano. 
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pela liberação completa do perigo iminente de guerra, do sofrimento atrelado às 

emoções, das inconstâncias do sentir. Para a “manutenção de uma grande 

sociedade” – palavras estas de Preston – é a exclusiva racionalidade que gera bons 

resultados. 

 É interessante perceber também a relação entre essa herança dualista e a 

concepção de humanidade como oposta à de animalidade, proposta por Ingold 

(1995) e já tratada anteriormente. A separação entre o cogito e corpo leva à 

constatação da natureza puramente corporal do animal, este sendo tomado como 

desprovido de linguagem e pensamento. Nesse sentido, a construção da 

humanidade como oposta à animalidade – à qual Ingold (Idem) chama a atenção – 

se envolve, ou ainda, pode ser considerada consequência do pensamento cartesiano 

tendo em vista a ligação que é feita entre humanidade e raciocínio lógico/capacidade 

de pensamento e, por outro lado, animalidade e natureza puramente corporal e 

sensória. Tendo isto em vista, os filmes, paradoxalmente, se pautam numa divisão 

dualista mente/corpo que pode ser entrelaçada ao pensamento cartesiano – isso se 

deve à apresentação de situações de modificações tecnocientíficas de que o corpo é 

base em seus enredos, alterações estas que Le Breton (2012) considera 

consequentes da cisão entre o indivíduo e seu próprio corpo – e, simultaneamente, 

escapam à consideração da condição humana como oposta a animal – posto que, 

como já vimos anteriormente, a condição humana é entrelaçada à existência de uma 

natureza intocada. São assumidos alguns preceitos enquanto outros são 

negligenciados ou alterados.  

 Ainda sobre o dualismo cartesiano, Le Breton (2012) afirma: 

 

Em nossas sociedades ocidentais, o corpo é, portanto, o signo do indivíduo, 
o lugar de sua diferença, de sua distinção; e, ao mesmo tempo, 
paradoxalmente, está frequentemente dissociado dele, devido à herança 
dualista que pesa sempre sobre sua caracterização ocidental. (Ibidem, p. 
11). 

  

 Essa concepção dualista de “liberação do corpo” não leva em conta que a 

existência do ser humano é corporal, que este é “indiscernível do corpo que lhe dá a 

espessura e a sensibilidade de seu ser no mundo.” (Ibidem, p. 11). No entanto, é com 

base em tal concepção dualista que a medicina clássica se constitui, tomando o 

corpo como alter ego do ser humano, se interessando pelo corpo, pela doença, pelos 

processos orgânicos, e não pelo doente, sua história pessoal, sua relação com o 
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inconsciente. A medicina passa a ter como objeto principal o corpo, e não o ser 

humano, a “máquina humana”, e não o sujeito em sua singularidade. Essa relação se 

torna ainda mais interessante quando observamos seu paradoxo: por um lado, a 

medicina objetiva ultrapassar os limites do corpo, re-construí-lo, interferir em seus 

processos. A condição humana é tomada como uma queda no corpo, do qual 

convém livrar-se o quanto antes, posto que este é o lugar da morte, da precariedade, 

do envelhecimento. Por outro lado, o corpo é o paradigma do fascínio da medicina 

pelos processos orgânicos, que são buscados através de pálidas imitações. É como 

se mantivesse uma relação de paixão pelo que há de pior em algo: entre a medicina 

e o corpo, a primeira se infiltra no segundo, literal e figurativamente, perscruta-o, 

busca conservá-lo sadio ou ainda tenta imitá-lo, mas, no entanto, ela só o faz com 

base numa espécie de fascínio pela imperfeição que o corpo carrega. 

 Le Breton (Idem) atenta para as modificações na natureza da valorização do 

corpo: ao ser tomado como distinto do humano que ele encarna, o corpo perde seu 

valor moral, mas aumenta seu valor técnico e mercantil. É nesse sentido que a 

medicina e a biologia dão ao corpo um preço inestimável, em virtude também da 

demanda por essa “mercadoria”. Como também fica perceptível na obra de Hogle 

(2005): “[...] stem cells, as both technologically assisted and naturally pluripotent, are 

potential enhancers of human life that are themselves already enhanced.”35 (Ibidem, 

p. 712). 

Em virtude das constantes retiradas de órgãos para transplante, das retiradas 

de matérias orgânicos para pesquisa, da retirada do corpo cindido do ser humano 

para o próprio corpo cindido do ser humano, este – corpo supranumerário, se torna 

uma espécie de matéria-prima para o humano ele mesmo (LE BRETON, 2012). No 

entanto, além de apenas estudar os processos orgânicos ou mesmo expandi-los, a 

medicina os modela: 

 

Ao acaso da concepção e da gestação, opõem-se então uma medicina do 
desejo, das intervenções nos genes, nos embriões, e até mesmo no feto, 
dissociam-se os diferentes tempos da maternidade em sequências 
manipuláveis cujo domínio se procura. [...] Gestação cientificamente 
controlada, isto é, reunindo as condições da melhor saúde e da melhor 
higiene possível para a criança que vai nascer. (Ibidem, p. 367-368). 
 
A procriação assistida produz uma vontade de ingerência sobre todas as 

                                         
35

 Tradução livre: “[...] células-tronco – que são tecnologicamente assistidas e naturalmente 
pluripotentes – são aprimoramentos da vida humana que são, elas mesmas, aprimoradas.” 



58 

 

sequências da reprodução humana. O acaso é banido dela. O sagrado 
igualmente, visto que ele implica o secreto, nunca está estritamente ligado à 
vontade do homem

36
. (Ibidem, p.385). 

 

 Tais citações expressam bem o teor do diálogo reproduzido no início deste 

subitem. O controle e a seleção pelos quais passam os embriões, o aperfeiçoamento 

no que diz respeito à prevenção de doenças genéticas, e mesmo de tendências a 

certos comportamentos, tudo isso se atrela à moldagem pela qual o corpo todo é 

submetido, desde sua esfera mais microscópica. Além disso, nestas referências 

também podemos observar a condição humana atrelada ao sagrado, ao secreto, a 

algo que não é mensurável e do qual a origem é pouco conhecida, condição humana 

essa que é exaltada nos filmes e da qual já falei anteriormente. 

 Le Breton (Idem) também atenta para as consequências da redução do ser 

humano ao seu próprio corpo. Segundo ele, o próprio corpo reprimido e 

instrumentalizado inevitavelmente retorna de uma forma ou de outra. “A espessura 

humana permanece presente, ainda que sob a forma da doença, da depressão, da 

recusa ou do acidente, ou simplesmente do inesperado.” (Ibidem, p. 384-385). Isso 

se expressa bem na angústia recorrente de Preston depois que ele deixa de tomar o 

Prozium, mas principalmente e de forma mais visível na situação do personagem 

Jerome, em Gattaca. Ele, nascido sob as melhores condições de produção de seus 

genes passa à condição de paraplégico – um “inválido” na sociedade de Gattaca – 

após uma tentativa mal sucedida de suicídio. Eis aqui, diria Le Breton, a espessura 

humana se manifestando em forma de depressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
36

 Aqui está se fazendo uso da palavra “homem” para se referir à ser humano. 
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4. OS CORPOS – A INFORMATIZAÇÃO DO MUNDO E O DETERMINISMO 
GENÉTICO 

 

Pai: - Você só entrará numa nave se for para limpá-la. 
Vincent narrando: - Meu pai tinha razão. Não importava quanto eu mentisse 
no meu currículo... meu verdadeiro currículo eram minhas células. [...] Eu 
pertencia a uma nova classe baixa... Não mais determinada por status social 
ou pela cor da pele. Não. Hoje, a discriminação virou uma ciência. 
(trecho do filme Gattaca, em que Vincent aborda as dificuldades que 
encontrou para ingressar na corporação astronômica.) 

 

 Diante do exposto nos subitens anteriores: a) a diferenciação entre a 

concepção de humanidade nos filmes (atrelada à natureza, a algo que é dado) e a 

concepção de humanidade na Antropologia (em oposição à animalidade); b) o 

controle e a manutenção de certos tipos de subjetividade com vistas a regular 

parâmetros de normalidade; c) as implicações políticas e sociais das chamadas 

tecnologias de aprimoramento; d) a alienação da ciência em relação ao social e a 

cisão do indivíduo em relação ao seu próprio corpo, de acordo com uma herança 

dualista cartesiana; passemos agora ao terceiro subitem do capítulo. Aqui tentarei 

deixar nítido como essa concepção de “corpo moderno” colocada por Le Breton 

(2012) dá vazão a uma percepção dos indivíduos que os sujeitam ao que quase 

pode ser chamado de determinismo genético.  

 No trecho que inicia este subitem, fica visível a grande importância dada aos 

genes na sociedade retratada em Gattaca. É a análise do encadeamento genético 

dos indivíduos, sua predisposição ou não a doenças, sua aptidão física 

biologicamente existente e visível a partir das informações contidas em amostras 

fisiológicas o que regula as possibilidades de os indivíduos conseguirem ou não 

empregos ou mesmo se relacionarem afetivamente. 

 Essa importância dada aos genes é fruto, principalmente, da separação do 

indivíduo do seu próprio corpo, consequência dessa cisão que caracteriza o “corpo 

moderno” de que fala Le Breton (Idem). O corpo que é cindido do cosmo, dos outros 

corpos e de si mesmo. O indivíduo a) deixa de estar inter-relacionado ao mundo, a 

partir da matéria que o compõe e que não encontra mais correspondência com 

outras no Universo, b) deixa de estar relacionado a um grupo, por conta da 

emergência de uma estrutura social de tipo individualista, e c) deixa de estar 

relacionado a si mesmo, pois a relação entre o indivíduo e seu corpo passa mais por 

ter um corpo do que ser um corpo (Ibidem). A teia de relações 
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corpo/indivíduo/subjetividade que antes se atava em todos os seus pontos, passa 

então por um rompimento que assinala o advento de novas formas tanto de pensar a 

condição humana como, relacionado a isso, pensar as intervenções que a 

tecnociência exerce sobre os corpos e as influências e efeitos na forma com que os 

sujeitos se relacionam. Percebemos, tendo visto as ideias anteriormente expostas, 

que as alterações no corpo têm sim influência na subjetividade dos indivíduos que os 

portam. Vejamos mais profundamente alguns aspectos do que estou falando. 

 Le Breton (2004) chama a atenção, em seu artigo Genetic Fundamentalism or 

the Cult of the Gene para o processo de informatização pelo qual os indivíduos têm 

passado. Segundo ele, toda forma de vida, atualmente, tende a ser vista no universo 

tecnocientífico como uma soma organizada de informação. O mundo animado foi 

transformado numa mensagem que, ou já foi decifrada, ou está esperando para sê-

lo. Essa ideia fica mais palpável se pensarmos em alguns aspectos de Gattaca: a 

informatização no enredo do filme fica visível pela forma pela qual os indivíduos são 

identificados ou ainda classificados. A identificação não passa mais pelo rosto ou 

pelas digitais, mas pela informação genética contida nas substâncias fisiológicas dos 

sujeitos. A identidade está tão atada à informação genética – daí o processo de 

informatização, que, mesmo que o rosto de Vincent seja divulgado como o procurado 

pelo assassinato de um dos diretores da corporação astronômica, ninguém sequer 

desconfia dele. Como fica nítido na seguinte cena: a investigação está em seu auge 

e, em todos os monitores dos computadores de Gattaca (a corporação astronômica) 

está sendo exibido o rosto do "inválido" procurado, no caso, o de Vincent. Um dos 

diretores de Gattaca se aproxima da mesa de Vincent (que está se passando por 

Jerome) e pergunta a este último sobre uma informação na tela do computador, logo 

acima do aviso de “procurado”. O diretor fica cara a cara com a foto do suspeito e 

com o suspeito em si e, no entanto, de nada desconfia. O diálogo é apenas: 

 

Diretor: - Esta é a rota de aproximação que tínhamos discutido? 
Jerome/Vincent: - Certamente, diretor. 
Diretor: - Muito bem. Muito bem. 
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FIGURA 10 - TELA COM INDICAÇÃO DE "INVÁLIDO" REFERENTE A VINCENT 

 

 

 Se outrora, o nascimento do individualismo ocidental coincide com a 

promoção do rosto como sinal da singularidade do humano em relação aos outros, 

símbolo máximo de seu corpo como posse (LE BRETON, 2012), agora o 

individualismo não está mais atrelado à face, a identificação não é mais feita por uma 

foto 3x4, o que se observa não é mais a cor dos olhos e do cabelo, o formato do 

nariz ou o desenho das sobrancelhas, mas sim a informação genética, a 

predisposição ou não a doenças, a possibilidade ou não de tendência à violência. A 

identificação passa do externo, material e visível no presente para o interno, 

microscópico e provável no futuro.  

 A biologia se transformou numa ciência da informação e da classificação. Não 

está interessada na construção social das subjetividades, mas sim nos componentes 

materiais dos humanos, aparentemente sem se preocupar com as consequências 

negativas dessa concepção de “humano”, dado que isso dissolve o sujeito, e talvez a 

própria condição humana (LE BRETON, 2004, p.2). O indivíduo agora nada mais é 

do que o “incorporamento”37 de uma série de instruções, as quais têm como objetivo 

o seu desenvolvimento. À informatização dos indivíduos soma-se a capacidade 

científica de mensurabilidade. Tudo está previamente determinado a partir da 

genética, como fica nítido neste diálogo entre um dos diretores de Gattaca e um dos 

investigadores do assassinato, quando o primeiro está explicando a “filosofia de 

recrutamento”38 da corporação astronômica: 

 

                                         
37

Tradução livre do termo “embodiment”, que também pode ter o sentido de “personificação” ou 
“encarnação”. 
38

 Termo utilizado pelo próprio diretor para se referir à forma como os empregados de Gattaca são 
admitidos. 
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Diretor: - Corpos e mentes perfeitos são essenciais... para irmos mais e mais 
longe! 
Policial: - E você os monitora de perto. 
Diretor: - Para que eles rendam o máximo de seu potencial. 
Policial: - E excedam? 
Diretor: - Ninguém excede seu potencial. 
Policial: - E se excedesse? 
Diretor: - Isso apenas significaria... que não o tínhamos medido 
corretamente. 

 

 Nesse sentido, há um nivelamento, uma uniformização dos indivíduos nesse 

processo de informatização. Isso se dá por conta da incapacidade de nuançar as 

singularidades dos sujeitos quando os reduzimos à mera informação. De fato, a 

informação efetivamente põe todos os níveis da existência num mesmo plano e 

esvazia as coisas de sua substância, seu valor e seu significado ao invés de fazê-los 

comparáveis. Isso impõe um único modelo de comparação diante da infinita 

complexidade do mundo, o que significa que diferentes realidades são niveladas pelo 

apagamento de seu estatuto ontológico (LE BRETON, 2004). Le Breton cita Henri 

Atlas: 

 

What biology has taught us about the body overrides that which society, 
history and culture have also taught us about the human individual. From a 
biological point of view, the individual does not exist. That is not to say that, 
in society, the individual does not exist. The individual is a social reality, and 
society is one of the most important elements of our lives. Biology, however, 
simply says: the body is an impersonal mechanism, which is ultimately the 
result of interactions between molecules.

39
 (ATLAS apud LE BRETON, 2004, 

p. 1). 

 

Essa citação vai ao encontro das ideias colocadas por Ingold (1995) a respeito 

da concepção de humanidade dos/das sociobiólogos/as, restrita àquilo de animal que 

há em nós, pois fica nítida a lógica com que trabalha a biologia: restrita ao estudo 

dos mecanismos da vida. Também é interessante perceber como Le Breton (2004) 

trabalha inserido na concepção que Ingold (1995) define como antropológica do que 

é a humanidade, posto que ele (Le Breton (2004)) critica esta espécie de 

aplainamento da pluralidade e complexidade do mundo, que crê ser condição 

essencial à caracterização da humanidade. 

                                         
39

 Tradução Livre: “O que a biologia tem nos ensinado sobre o corpo substitui o que a sociedade, a 
história e a cultura também nos ensinaram sobre o indivíduo humano. De um ponto de vista biológico, 
o indivíduo não existe. Isso não quer dizer que, na sociedade, o indivíduo não existe. O indivíduo é 
uma realidade social e da sociedade é um dos elementos mais importantes de nossas vidas. Biologia, 
de todo modo, simplesmente diz: o corpo é um mecanismo impessoal que é, em última análise, o 
resultado de interações entre as moléculas.” 
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Em Equilibrium, a uniformização dos indivíduos aqui discutida transparece 

num trecho de fala que já citei anteriormente, mas que me permito repeti-lo em 

virtude da nitidez que ele realça para o que me proponho a dizer aqui: 

 

Nós procurávamos impacientemente retirar individualidade, repondo com a 
conformidade repondo com... a igualdade... com unidade... permitindo cada 
homem, mulher, e criança nesta grande sociedade a conduzir vidas 
idênticas. O conceito de idêntica construção do ambiente permite que cada 
um de nós dirija confiável com o conhecimento seguro de que cada 
momento já foi vivido antes. 

 

No filme, essa noção de uniformidade se apresenta como correspondente à 

segurança. A identidade passa pelo processo de se tornar idêntico, de apagar este 

estatuto ontológico e singular que, para Le Breton (2004) – e, com já vimos, também 

para os/as antropólogos/as de maneira geral –, caracteriza a humanidade. 

Sobre a questão da incorporação de instruções (da qual falei brevemente 

acima), Hogle (2005) ressalta que “like all technological objects the replacement is 

not a neutral adjunct to the body; rather, depending on the context in which it is used, 

a new subjectivity may be created for the user, and new meanings of embodiment 

may be created.”40 (Ibidem, p. 707). Estas diferentes formas de incorporação dizem 

respeito, portanto, tanto no sentido do funcionamento físico, como no sentido social:  

 

New forms of sociality are being created with groups whose identity has to do 
more with their genome profile or calculable genetic risk than with traditional 
ways of identity-making through communities.

41
 (Ibidem, p. 710). 

 

 Essas “novas formas de sociabilidade” são bastante expressivas em Gattaca, 

pois perpassam desde as configurações de relacionamentos – como fica nítido na 

cena em que a personagem de Irene vai até uma cabine com um fio de cabelo de 

Jerome (que ela acredita ser Vincent) para investigar seu encadeamento genético, 

prática que se mostra corrente na sociedade retratada no filme e que tem como 

finalidade saber se alguém é um bom pretendente – até as formas de admissão para 

um emprego – como na cena em que Vincent, se passando por Jerome, está na 

entrevista de emprego para entrar em Gattaca: analisada a urina do candidato, o 

                                         
40

 Tradução livre: “como todos os objetos tecnológicos, a substituição não é um adjunto neutro para o 
corpo, em vez disso, dependendo do contexto em que é utilizada, uma nova subjetividade pode ser 
criada para o utilizador [da substituição], e novos significados de incorporamento podem ser criados.” 
41

 Tradução livre: “Novas formas de sociabilidade estão sendo criadas com grupos cuja identidade 
tem a ver mais com o seu perfil de genoma ou risco genético calculável do que com as formas 
tradicionais de formação de identidade através das comunidades.” 
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examinador do material orgânico diz: “Parabéns”, ao que Vincent/Jerome responde: 

“E a entrevista?”, e o examinador lhe explica: “Foi essa”. O próprio Le Breton (2004) 

cita Gattaca como fonte de reflexão sobre a redução do ser humano como um todo, 

sua trajetória, suas experiências, a um simples dado genético: 

 

In Andrew Niccol‟s Gattaca, two worlds co-exist. An elite is made up of men 
and women who are the result of in vitro fertilization and whose genes have 
been carefully selected with the aim of creating a perfect „product‟ in terms of 
intelligence, health, beauty, etc. The rest of the population, born without 
medical control, are thought of as inferior products and are destined for 
relatively menial tasks. When the main character goes for a job interview, the 
company does not ask about his qualifications or his reasons for wanting the 
job, and instead simply analyses the structure of his DNA.

42
 (Ibidem, p. 18). 

  

 Essa ideia fica nítida também na reflexão que Le Breton (Idem) faz sobre a 

limitação do livre-arbítrio dos indivíduos: 

 

Although the individual may still be in perfect health, this information [a 
genética] constitutes an important impediment to his freedom. The risk is that 
others (employers or insurers for example) will see a potentially sick 
individual or a condemned person, and that he may limit his activities in 
anticipation of a fatal deadline.

43
 (Ibidem, p. 12). 

  

 De fato, o discurso biológico não é necessariamente socialmente perigoso, 

mas ele assim se torna quando as noções a ele associadas ganham importância e se 

transformam em formas de legitimar a exclusão ou o desprezo pelos outros. 

 Vimos anteriormente como o desenvolvimento das tecnologias de 

aprimoramento acabou por alterar o foco da responsabilidade pelo bem-estar de uma 

forma geral passando-a das instituições para os indivíduos. Agora desvelaremos 

mais uma camada desse raciocínio percebendo como a interferência tecnocientífica 

nos corpos e a discriminação genética44 em decorrência da proliferação de um 

imaginário sobre essas práticas leva não mais a responsabilização dos indivíduos, 

                                         
42

 Tradução livre: “Em Gattaca, de Andrew Niccol, coexistem dois mundos. Uma elite é composta de 
homens e mulheres que são o resultado de fertilização in vitro e cujos genes foram cuidadosamente 
selecionados com o objetivo de criar um "produto" perfeito em termos de inteligência, saúde, beleza, 
etc. O resto da população, nascida sem controle médico, são considerados como produtos de 
qualidade inferior e são destinados a tarefas relativamente braçais. Quando o personagem principal 
vai para uma entrevista de emprego, a empresa não perguntar sobre suas qualificações ou suas 
razões para querer o trabalho e, em vez disso, simplesmente analisa a estrutura de seu DNA.” 
43

 Tradução livre: “Embora o indivíduo ainda possa estar em perfeita saúde, esta informação [a 
genética] constitui um obstáculo importante para a sua liberdade. O risco é que os outros 
(empregadores ou seguradoras, por exemplo) verão um indivíduo potencialmente doente ou uma 
pessoa condenada, e assim poderão limitar suas atividades em antecipação de um prazo fatal.” 
44

 Termo usado pelo próprio Le Breton (2004). 
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mas sim dos genes. Retomando: passamos de uma responsabilização das 

instituições para uma responsabilização dos sujeitos e agora essa responsabilização 

se inscreve no material genético destes últimos. 

 Retomando um pouco a ideia de informatização dos indivíduos, Le Breton 

(Idem) considera que a informação opera fora das fronteiras entre espécies ou reinos 

naturais; não se preocupa com o singular, eliminando qualquer traço de existência 

particular. Essa visão do mundo necessariamente impossibilita um sistema de 

moralidade porque a figura do sujeito simplesmente não tem profundidade ou 

substância o suficiente para ser responsabilizado por seus atos. O próprio humano é 

apagado no curso desse rebaixamento do self. 

 Nesse sentido, Hogle (2005) traz à tona essa discussão sobre como com o 

avanço das pesquisas científicas e a interferência tecnológica nos corpos deixa a 

responsabilidade a cargo de fatores biológicos – no caso a imperfeição ou 

desenvolvimento dos genes – e não do indivíduo em si: “Improving brain behavior 

pharmacologically may detract from the responsibility of the person for his or her own 

actions and reduce the effort needed for personal accomplishments.”45 (Ibidem, p. 

709). Essa espécie de determinismo genético coloca a tecnociência numa posição ao 

mesmo tempo privilegiada e, segundo Le Breton (2004), perigosa:  

 

Genetics today has become […] the modern and secularized form of fate: a 
totalizing explanation of all the ills of the world. This explanation is seen as 
incontestable and effectively calls for genetics as the sole solution that will put 
us on the road to salvation.

46
 (Ibidem, p. 4). 

 

 O autor critica então essa espécie de destinação geneticamente programada, 

pois considera que a discriminação genética confunde genótipo e fenótipo, virtual 

com real, a mensagem genética e o funcionamento do organismo, as estatísticas e a 

realidade dos indivíduos. A predisposição genética para uma doença não é um 

destino, nem é também evidência da doença ela mesma, mas sim uma indicação de 

uma probabilidade (Ibidem). É nesse sentido que a identificação dos indivíduos deixa 

de estar atrelada a um elemento externo e presente (o rosto), para passar a se 

                                         
45

 Tradução livre: “Melhorar o comportamento do cérebro farmacologicamente pode prejudicar a 
responsabilização da pessoa por suas próprias ações e reduzir o esforço necessário para realizações 
pessoais.” 
46

 Tradução livre: “A genética hoje tornou-se [...] a forma moderna e secularizada de destino: uma 
explicação totalizante de todos os males do mundo. Esta explicação é vista como incontestável e 
eficazmente considera a genética como a única solução que irá colocar-nos no caminho da salvação.” 
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concentrar no microscópico e no que ainda não ocorreu, mas que tem possibilidade 

de existência no futuro (como a predisposição a doenças). Isso é bastante 

perceptível no diálogo entre Vincent, seu pai e sua mãe, quando estes últimos estão 

tentando dissuadir o personagem principal de tentar um emprego em Gattaca 

lembrando-o da probabilidade de 99% que ele tinha de morrer de um ataque 

cardíaco: 

 

Mãe: - Você tem de ser realista. Com seu problema de coração... 
Vincent: - Mãe, há uma probabilidade de eu não ter nada. 
Pai: - Uma em 100. 
Vincent: - Eu vou arriscar, ok? 
Mãe: - Só que eles não vão. 

 

 Ao que parece, a sociedade retratada em Gattaca se assemelha muito da que 

Le Breton coloca como próxima de existir: 

 

[…] a near future in which a minority of individuals with carefully selected and 
manipulated genes will dominate a population that is „natural‟, and therefore 
„inferior‟, from a biological point of view. For Silver, the risk of there being two 
human species in the future is entirely plausible given the inevitability of 
genetic engineering being applied to the embryo. The dignity of man

47
 will 

henceforth be the dignity of his genes.
48

 (LE BRETON, 2004, p. 18) 

 

 Diante da hipervalorização do gene que se apresenta em Gattaca, vejamos 

como esse suposto futuro de manipulação genética está ganhando cada vez mais a 

característica de presente. 

 Um grande segmento da literatura sobre a medicina reprodutiva tem focado na 

assistência técnica para reprodução, mas está voltando sua atenção para tratar da 

seleção que pode ocorrer durante procedimentos de reprodução assistida. Isso pode 

envolver alterar ou selecionar certos traços em um embrião, blindagem genética e 

aborto seletivo para selecionar traços. Dentro deste contexto se situa o diagnóstico 

genético pré-implantação ou teste genético pré-natal (pre-implantation genetic 

diagnosis – PGD). Este teste pode ser aplicado em embriões fertilizados in vitro e foi 

desenvolvido para antever o nascimento de uma criança que corre o risco de ter 

                                         
47

 Aqui o autor utiliza “man” para se referir à “human”, que pode ser traduzido para “humano”. 
48

 Tradução livre: “[...] um futuro próximo em que uma minoria de indivíduos com genes 
cuidadosamente selecionados e manipulados irá dominar uma população que é "natural" e, portanto, 
"inferior", a partir de um ponto de vista biológico. Para Silver, o risco de haver duas espécies humanas 
no futuro é inteiramente plausível, dada a inevitabilidade da aplicação da engenharia genética no 
embrião. A dignidade do humano passará a ser a dignidade de seus genes.” 



67 

 

alguma doença grave. Em consequência disso, este teste oferece um método 

aceitável de seleção de uma gama de embriões e de se escolher um (ou mais) deles 

de acordo com determinados critérios genéticos. Estes métodos extremamente 

precisos para escolher aquilo que, eventualmente, torna-se o material genético, por 

vezes, transformam radicalmente a criança com as características genéticas 

selecionadas no que Le Breton (2004) chama de uma forma de prótese. 

 

PGD is effectively a form of insurance taken out on the unborn child, an 
investment of time and money in order to be sure of a good final product, an 
à la carte child who conforms to „parental‟ desires, and whose appearance 
conforms to societal norms. […] Parallel research on the human genome 
means that this method of selection has enormous effectiveness with respect 
to the normative and eugenic control of the human condition.

49
 (Ibidem, p. 6). 

 

 O autor chama a atenção para como, de uma forma geral, as doenças 

determinadas por esses testes servem apenas para decidir pelo aborto ou não (em 

países onde a prática é legalizada), o que faz com que a medicina escape de um 

papel terapêutico para passar ao papel de eliminadora daquilo que ela não pode 

tratar.50 Ou seja, ainda que o feto possua uma doença ou uma má formação que 

pode ser corrigida pela medicina moderna, fetos podem ser abortados simplesmente 

por não terem passado nesse teste inicial de qualidade genética. Le Breton (Idem) 

reflete então: se os embriões “defeituosos” são eliminados, o que acontece com as 

crianças que nascem com essas doenças? Ele defende a posição de que o uso de 

exames pré-natais com esse fim só serve para dar vazão à ideia de que “pessoas 

desabilitadas não deveriam existir”: “Discrimination against difference at the point of 

origin of life can only accentuate social discrimination on a wider level, since it 

intensifies norms relating to physical appearance and genetic quality.”51 (Ibidem, p. 8 

e 9). Esse tipo de discriminação genética é bastante perceptível em Gattaca, basta 

atentarmos para as dificuldades que Vincent encontra para ser aceito como 

                                         
49

 Tradução livre: “PGD é efetivamente uma forma de seguro contratado relativo ao feto, um 
investimento de tempo e dinheiro, a fim de ter a certeza de um bom produto final, uma criança à la 
carte, que está em conformidade com os desejos dos pais e cuja aparência está em conformidade 
com as normas da sociedade. [...] A investigação paralela sobre o genoma humano significa que este 
método de seleção tem uma enorme eficácia no que diz respeito ao controle normativo e eugênico da 
condição humana.” 
50

 Aqui também podemos tecer uma relação com a problemática tratada anteriormente, trazida por 
Hogle (2005), relativa à diferenciação entre práticas terapêuticas e tecnologias de melhoramento. 
51

 Tradução livre: “Discriminação contra a diferença desde o ponto de origem da vida só pode 
acentuar a discriminação social em um nível mais amplo, uma vez que intensifica as normas relativas 
à aparência física e qualidade genética.” 
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empregado na corporação astronômica, ou ainda, como fica nítido no trecho 

transcrito que abre esse subitem: “Não importava quanto eu mentisse no meu 

currículo... meu verdadeiro currículo eram minhas células.” Vincent narra ainda que 

esta prática de discriminação genética, chamada de “geneoísmo” é proibida, “mas 

ninguém leva as leis a sério.” 

 Fazendo então uma crítica à normalização compulsória dos fetos, Le Breton 

(2004) vai também ao encontro do que já foi exposto anteriormente e que diz 

respeito à ideia de Preciado (2008) de uma produção e manutenção da espécie a 

partir de mecanismo reguladores de corpos e formadores de subjetividades. 

 

If we are to take a step back for a moment from the field of ideologies and 
fantasies, it should be remembered that genes are not „good‟ or „bad‟ in 
absolute terms, but only in certain circumstances. Our ignorance of the 
diseases of the future prevents us today from identifying a gene as harmful 
because it could one day be essential to protect against a disease that is as 
yet unknown.

52
 (LE BRETON, 2004, p. 7).

53
 

 

 Le Breton levanta então reflexões sobre o culto a esse gene tomado como 

“bom” no que diz respeito ao sujeito da responsabilização pelas atitudes ou mesmo 

comportamentos em vida: um criminoso, por exemplo, seria uma vítima de seu 

material genético; ou uma criança que vai mal na escola, mas com boa procedência 

genética, provavelmente foi influenciada por algum gene “mau”. Isso é o que retira a 

responsabilidade dos indivíduos passando-a às características genéticas:  

 

They [os pais da criança citada no exemplo] should not feel guilty and reflect 
on their way of life or whether or not they give their children enough love and 
support, since these choices are apparently immaterial. This is a marvellous 
antidote to individual and social responsibility.”

54
 (Ibidem, p.14, grifo meu). 

 

 São as ideias de negligência à construção de humano como atadas a 

aspectos culturais, de interação social, de elementos econômicos e afetivos; de 

                                         
52

 Tradução livre: “Se, por um momento, dermos um passo para trás a partir do campo de ideologias e 
fantasias, devemos lembrar que os genes não são "bons" ou "maus" em termos absolutos, mas 
apenas em determinadas circunstâncias. Nossa ignorância das doenças do futuro nos impede hoje 
de identificação de um gene como prejudicial, porque um dia ele pode ser essencial para proteger-
nos contra uma doença que é ainda desconhecida.” 
53

 Novamente podemos relacionar essa discussão com o trabalho de Hogle (2005), no que diz 
respeito à construção contextual de padrões de normalidade – já citada anteriormente - e, 
consequentemente, de genes “bons” ou “ruins”. 
54

 Tradução livre: “Eles [os pais da criança citada no exemplo] não devem se sentir culpados e refletir 
sobre seu modo de vida ou se não estão dando aos/às seus/suas filhos/as o amor e o apoio 
suficiente, uma vez que estas escolhas são aparentemente imateriais. Este é um antídoto 
maravilhoso para a responsabilidade individual e social." 
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negligência ao aspecto de diversidade que – para Le Breton – caracteriza a 

humanidade; de negligência da ciência em relação às consequências que suas 

práticas têm na sociedade; de alienação da medicina em relação ao aspecto social; 

da cisão que se opera entre o humano e seu próprio corpo que Le Breton (2004) está 

se remetendo quando argumenta: 

 

Man
55

 exists in a universe of meaning, and the world is a collective invention. 
The DNA sequence is not the key to man‟s existence finally revealed, and it is 
only as important as what the human subject makes of this by the way that 
they live their life. DNA tells us nothing about the individual‟s history, values 
and ways of living. It only explains a handful of physical characteristics or a 
particular susceptibility as far as health is concerned. […] Behaviour is 
culturally determined; it only has a distant and trivial link with biology, 
although, of course, particular forms of genetic fundamentalism do not see it 
in this way.

56
 (Ibidem, p. 14). 

 

 Le Breton (2004) argumenta ainda – com ironia – que se, como os 

fundamentalistas genéticos57 estão convencidos, o desemprego, a delinquência, a 

violência, a inteligência e o fracasso para o desempenho na escola são resultado de 

predisposições genéticas, o Estado e a sociedade são, consequentemente, 

absolvidos de qualquer responsabilidade nestas questões. Ainda mais se levarmos 

em conta o fato de que qualquer programa de assistência social é inútil, porque não 

tem fundamento biológico. A convicção de que as dificuldades psicológicas ou sociais 

são determinadas geneticamente incentiva atitudes de passividade e resignação, e 

liberta o indivíduo ou a sociedade de qualquer responsabilidade, constituindo desta 

forma um forte argumento a favor do status quo. A luta contra a injustiça e a 

desigualdade social, bem como a redistribuição da riqueza, não são mais 

importantes porque constrangimentos genéticos são vistos como a criação de formas 

sociais. O feminismo58, que é identificado por lutar contra o determinismo genético, é 

visto como ilusório e prejudicial, como são os avanços adquiridos pelo movimento 

                                         
55

 Aqui o autor utiliza “man” para se referir à “human”, que pode ser traduzido para “humano”. 
56

 Tradução livre: “O humano existe em um universo de sentido, e o mundo é uma invenção coletiva. 
A seqüência de DNA não é a chave finalmente revelada para a existência do humano, e ela é tão 
importante quanto o que o sujeito humano faz dela pela forma que vive sua vida. O DNA não nos diz 
nada sobre a história, os valores e modos de vida do indivíduo. Ele só explica um punhado de 
características físicas ou uma suscetibilidade especial, na medida em que a saúde esteja em jogo. [...] 
O comportamento é culturalmente determinado, ele só tem uma ligação distante e trivial com a 
biologia, embora, é nítido, as formas particulares de fundamentalismo genético não vejam isso dessa 
forma.” 
57

 Mais adiante desenvolverei melhor essa ideia de “fundamentalismo genético” que Le Breton (2004) 
propõe. 
58

 Le Breton coloca feminismo no singular, mas é importante ressaltar que existem múltiplos tipos de 
feminismo. 
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dos direitos civis, pois os negros não são vistos como tendo os mesmos recursos 

genéticos que os brancos. “Genetic fundamentalism argues in favour of biological 

intervention upon the body rather than social interventions that seek to improve the 

living conditions of individuals.”59 (Ibidem, p. 15). 

 Uma questão central para o debate sobre as intervenções tecnocientíficas no 

corpo diz respeito à variabilidade da concepção de natureza humana. Sim, natureza 

no sentido daquilo que não é construído, que é inato e tomado como essencial para 

a condição de existência humana. Já falei um pouco sobre a reflexão acerca dessa 

condição, contrapondo a concepção dos filmes – e, de certa forma, também a da 

biologia – (de condição humana atrelada ao inato, ao que é universal) à concepção 

antropológica de uma forma geral (condição humana atrelada à cultura). Agora 

aproximarei esse debate das implicações políticas e dos jogos de interesse que são 

revelados quando pensamos nas consequências que a delimitação da concepção da 

condição humana – ou não – tem para as pesquisas tecnocientíficas. 

 Hogle (2005) argumenta que tanto o mercado como as expectativas culturais 

de como os corpos devem ser, são centrais na moldagem das relações entre o corpo 

e a tecnologia. Para ilustrar esse ponto, a autora usa um exemplo de Strathern: 

selecionar uma maçã pela sua qualidade ou condição de maçã, é discriminar entre 

aquelas que se encaixam mais ou menos nas expectativas culturais sobre o que uma 

maçã natural deve ser. Ainda que este exemplo use um bem de consumo e não 

humanos, o ponto a que se deseja chegar é o de que há um colapso na diferença 

entre o que é tomado como dado na natureza e o que é percebido como resultado do 

esforço humano.  

 

This is instructive for human enhancements because the work that goes into 
both identifying and amplifying certain characteristics as being amenable to 
change and constructing certain traits as desirable does more than 
essentialize them as preferred human traits. Rather, it forms a circuit of 
enterprise, biology, medicine, and culture in complex relations to each other. 
In this sense, the traits being enhanced are not inherently natural but cultural. 
This finding is evident in regenerative medicine, in which the body itself is 
directed to do engineering-guided, self-repair according to specified, desired 
characteristics. The concept of culture itself is changing as the technologies 
used to modify bodies […] become so integrally bound with biology that it is 
impossible to think of natural and cultural domains as distinct.

60
 (HOGLE, 

                                         
59

 Tradução livre: “O fundamentalismo genético argumenta a favor da intervenção biológica sobre o 
corpo, ao invés de em favor de intervenções sociais que visam melhorar as condições de vida dos 
indivíduos.” 
60

 Tradução livre: “Isso é instrutivo para melhoramentos de humanos porque o trabalho que vai tanto 
para identificar e amplificar certas características como sendo passíveis de mudança, e a construção 
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2005, p. 703). 

 

 Aqui entramos num ponto crucial da discussão sobre os limites das 

interferências tecnocientíficas no corpo humano. De um lado, há o posicionamento 

que temos observado até aqui, de que a condição humana em si está sendo alterada 

e que as implicações sociais, políticas e econômicas que essa mudança pode causar 

estão sendo negligenciadas em prol da liberdade científica: 

 

Scully & Rehman-Sutter (2001) wrote that “positioning the interface between 
permissible and nonpermissible interventions at the same place as the 
boundaries between therapy and enhancement, and between normal and 
abnormal embodiment uses biology to justify a moral evaluation, privileges 
the single stand-point of the genetically canonical person and enhances the 
dichotomy between „normal‟ and „not normal.‟ This distracts from the work of 
uncovering the real grounds to setting limits to genetic manipulations.

61
 

(Ibidem, p. 710). 

 

De outro, há a defesa de tal “liberdade científica para a realização de 

descobertas” com base no argumento de que não há um consenso sobre o que 

constitui a “natureza” humana, logo, não se pode argumentar que uma humanidade 

essencial está sendo ameaçada pela tecnologia. Nesse sentido, Hogle (Idem) faz 

uma retomada dos debates traçados entre os defensores de uma condição humana 

universal e os trans-humanistas:  

 

Fukuyama (2002), political scientist and appointee to the President‟s Council 
on Bioethics, in his widely cited book on medical innovations argues for a 
return to an ethics based on natural rights. [...] From this standpoint, genetic 
engineering and all other forms of enhancement would be rejected because it 
threatens human essence, and hence, human sanctity. An opposing view is 
held by transhumanists such as Bostrom (2003), whose goal it is to 
promulgate the improvement of human life through technology. 
Transhumannists believe that human nature is a work in progress, changing 
in relation to varying social and temporal conditions (Bostrom 2003). In this 

                                                                                                                               
de determinados traços como desejáveis faz mais do que essencializá-los como traços humanos 
preferenciais. Pelo contrário, ela forma um circuito entre empresa, biologia, medicina e cultura em 
complexas relações entre si. Neste sentido, os traços sendo aprimorados não são inerentemente 
naturais, mas culturais. Esta constatação é evidente na medicina regenerativa, em que o corpo ele 
mesmo é dirigido para ser guiado pela engenharia de auto-reparação, de acordo com as 
características desejadas especificadas. O próprio conceito de cultura está mudando à medida que as 
tecnologias utilizadas para modificar corpos [...] tornam-se tão integralmente ligada com a biologia 
que é impossível pensar em domínios naturais e culturais como distintos.” 
61

 Tradução livre: “Scully & Rehman-Sutter (2001) escreveram que „o posicionamento da interface 
entre as intervenções admissíveis e não admissíveis no mesmo lugar que as fronteiras entre terapia e 
melhoramento, e entre o incorporamento normal e o anormal, usa biologia para justificar uma 
avaliação moral, privilegia um único ponto de vista geneticamente canônico de pessoa e aumenta a 
dicotomia entre "normal" e "anormal." Isso distrai do trabalho de descobrir os motivos reais para a 
fixação de limites para as manipulações genéticas.” 



72 

 

view, attachment to personal identity or something called human essence is 
not a priority. Genetic engineering through this lens is seen as an opportunity 
for new experiences and human growth. Although he cautioned against 
certain kinds of modifications (for example, manipulating traits such as 
aggression to a point that makes future generations too passive), Bostrom 
dismisses concerns about germ-line engineering‟s permanent effects on 
future generations by offering the possibility that changes can themselves be 
changed in the future.

62
 (Ibidem, p. 710). 

  

É interessante observar uma relação um tanto quanto paradoxal que se 

estabelece entre as tecnologias de aprimoramento e um elemento dado como 

essencial à condição humana. Vejamos: num primeiro momento se argumenta em 

favor de uma completa liberdade da pesquisa científica, tendo em vista que a 

condição humana, o que lhe é tomado como necessário e inalienável é algo ainda 

desconhecido ou sobre o qual não se possui um consenso. Num segundo momento, 

as práticas de melhoramento, as alterações do corpo com o objetivo de melhorá-lo, 

se baseiam num determinado preceito de “normalidade”, de linha padrão. Esse 

modelo é veiculado ao ponto de quase naturalização, e sobre esta linha de 

normalidade se constroem as definições sobre o que se trata de uma terapia e sobre 

o que se trata de um aprimoramento. Aí reside o paradoxo: quando estamos falando 

em termos de liberdade de intervenção científica, esta é defendida porque “não 

existe um consenso sobre a „essência‟ humana”, no entanto, quando se questiona os 

limites entre aprimoramento e terapia, prontamente se apresentam gráficos e 

delineadores que tomam a “natureza” humana como inserida no âmbito de uma 

normalidade que, como já vimos, é culturalmente construída. 

Tomemos novamente o exemplo da maçã para deixar nítido o ponto à que 

acabo de fazer referência: é como se não houvesse um consenso sobre o que faz de 

uma maçã, maçã e, com base nisso, se defendesse que podemos então interferir 

livremente na constituição da maçã. Poderíamos alterar o seu sabor a ponto de 

                                         
62

 Tradução livre: “Fukuyama (2002), cientista político e nomeado para Presidente do Conselho de 
Bioética, em seu livro amplamente citado sobre inovações médicas, defende um retorno a uma ética 
baseada nos direitos naturais. [...] Deste ponto de vista, a engenharia genética e todas as outras 
formas de valorização seriam rejeitadas porque ameaçam a essência humana e, portanto, a 
santidade humana. Uma visão oposta é detida por trans-humanistas como Bostrom (2003), cujo 
objetivo é o de promulgar a melhoria da vida humana através da tecnologia. Os trans-humanistas 
acreditam que a natureza humana é algo em progresso, mudando em relação a diferentes condições 
sociais e temporais (Bostrom, 2003). Neste ponto de vista, o apego à identidade pessoal ou a algo 
chamado essência humana não é uma prioridade. A engenharia genética através desta lente é vista 
como uma oportunidade para novas experiências e crescimento humano. Embora Bostrom advirta 
contra certos tipos de modificações (por exemplo, a manipulação de características como a agressão 
a um ponto que faz com que as gerações futuras muito passivas), o autor descarta preocupações 
sobre os efeitos permanentes de engenharia de linha germinal para as gerações futuras, oferecendo 
a possibilidade de que as mudanças podem ser elas mesmas alteradas no futuro.” 
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transformá-lo completamente, poderíamos modificar sua composição química para 

que ela agora forneça mais vitaminas. Com uma imaginação um pouco mais 

atrevida, poderíamos acoplar pernas à maçã, pois assim não seria mais necessário 

sair de casa para comprá-la, mas a maçã viria até sua residência, ou onde você 

estiver com todo o conforto que você merece. Bom, passemos agora à segunda 

situação: diante de inúmeras tabulações, pesquisa e observações realizadas por 

cientistas sob condições de neutralidade absoluta, chegou-se à conclusão que as 

maçãs devem pesar entre 100g e 120g, apresentarem coloração entre 179C e 180C 

(dentro de uma tabela específica de cores) e terem um diâmetro que varia entre 70 e 

80 milímetros. Ora, já que se possui esse modelo ideal de maçã, todas as maçãs que 

não se encaixarem em uma das especificações não são maçãs, ou melhor, são 

maçãs defeituosas que, ou não deveriam existir, ou deveriam passar por um 

processo terapêutico para se inserirem dentro dos padrões ideais especificados. O 

ponto que espero ter matizado é o seguinte: o argumento de existência ou não de 

uma “essência” humana universal é usado conforme a situação desejada. Por vezes 

a comunidade científica afirma sua inexistência, por vezes estabelece seu padrão – 

tudo depende de qual melhor argumento para a defesa da liberdade científica. 

 Análoga a essa escolha de argumento é a escolha da maneira de enxergar as 

porcentagens em Gattaca – em virtude de determinados interesses. Isso fica visível 

se compararmos duas cenas. Uma, já citada anteriormente neste mesmo subitem, 

diz respeito à impossibilidade de Vincent ser aceito como pesquisador em Gattaca 

tendo em vista os 99% de chances de ele morrer de uma complicação cardíaca. Em 

outro momento, a mesma porcentagem é usada, só que com um fim diferente. O 

momento a que me refiro é uma passagem da discussão entre os dois investigadores 

do assassinato na corporação astronômica. Um cílio de Vincent é encontrado 

próximo à área do crime e por mais não haja conexões que possam levar a crer que 

ele teria cometido o assassinato, como seu material genético acusa predisposição à 

violência ele já é tomado como culpado. Os investigadores debatem então se vale a 

pena procurá-lo ou não: 

 

Investigador 1: - Há 90% de chance de ele já ter morrido de causa natural. 
Invetigador 2: - Então há 10% de chance de ele estar vivo. Temos de achá-
lo! 

 

 É perceptível que, quando se trata da admissão em um emprego, Vincent é 
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impossibilitado por seu encadeamento genético apontar grande probabilidade morte 

antes dos trinta anos por problemas cardíacos. No entanto, quando se trata da 

investigação de assassinato, por mais que a possibilidade de Vincent já estar morto 

seja altíssima, um dos investigadores se agarra à probabilidade do personagem 

principal ainda estar vivo, por menor que ela seja, para sair à sua procura. 

 Atrelada à questão da informatização dos indivíduos e à defesa (ou não) de 

uma variabilidade da concepção de condição humana, está a crítica que Le Breton 

(2004) realiza aos rompimentos das fronteiras entre ser humano e máquina. De fato, 

essa informatização completa do ser humano fica nítida numa situação apresentada 

pelo próprio Le Breton (Idem): Walter Gilbert (um dos promotores do Human Genome 

Project) em uma palestra que proferiu, tirou um CD do bolso e disse pra plateia: “this 

is you”63. É como se a subjetividade humana estivesse dissolvida no seu próprio 

DNA. A questão que Le Breton (Idem) coloca é a de que a crença de que o ser 

humano não é nada além da junção de um espermatozoide e um óvulo, e a noção de 

que a dignidade de um indivíduo é produto apenas de seu encadeamento genético – 

ao invés da forma como esse indivíduo é socializado, educado e das interações que 

traça ao longo de seu desenvolvimento - é “the most extreme expression of a strictly 

„informational‟ conception of the human; a conception which actually robs the human 

being of all dignity.”64 (Ibidem, p. 3). O autor, ao criticar a informatização humana, 

critica também (sem separar esses dois pontos) o pós-humanismo, afirmando que 

este seria puramente técnico e inteiramente utilitarista, caracterizado por um desejo 

de implementar o ser humano partindo exclusivamente de uma perspectiva técnica, 

não de modo a aumentar a qualidade de vida, mas para progredir em termos de 

racionalidade, performance ou simplesmente proveito econômico. 

 

The transmigration of man
65

 into a perfected artificial body means that 
bionics has become a vehicle for genetic engineering, which in turn implies 
the interface of man and machine. These interventions are affecting the 
human race in the same way that agriculture has had an effect upon crops 
and livestock, which is to say the creation of artificial species narrowly 
designed for commercial reasons.

66
 (Ibidem, p. 17). 
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 Tradução livre: “Isso é você(s).”. 
64

 Tradução livre: “a expressão mais extrema de uma concepção estritamente "informacional" do ser 
humano; uma concepção que realmente rouba toda a dignidade do ser humano.” 
65

 Aqui o autor utiliza “man” para se referir à “human”, que pode ser traduzido para “humano”. 
66

 Tradução livre: “A transmigração do humano em um corpo perfeito e artificial significa que biônica 
tornou-se um veículo para a engenharia genética, o que por sua vez implica na interface de humano e 
máquina. Estas intervenções estão afetando a raça humana da mesma forma que a agricultura teve 
um efeito sobre as colheitas e o gado, o que é dizer: a criação de espécies estritamente artificiais 
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 Considerando que a nanotecnologia tem como objetivo desenvolver máquinas 

que são do tamanho de moléculas, e as quais reestruturariam qualquer tipo de 

matéria, incluindo o corpo humano,  

 

[...] these machines will soon make it possible for people to modify their 
bodies in a thousand ways, from the most trivial to the most extravagant... 
Some will abandon the human form as a caterpillar turns into a butterfly; 
others will carry the human form itself to perfection.

67
 (Drexler apud Le 

Breton, 2004, p. 17). 

 

Para Le Breton, essa dissolução do sujeito tem sérias consequências tanto de 

um ponto de vista prático como de um ponto de vista moral, pois extermina o 

indivíduo humano concreto e as fronteiras delimitadoras da humanidade em relação 

tanto às máquinas como aos animais. Como fica explicitado nessa citação: 

 

The notion of information (in the fields of biology or information technology) 
breaks down the distinctions between man

68
 and machine and paves the way 

for the humanization of artificial intelligence or genetic interventions. It also 
breaks with classical ontology, destroys distinctions of value between man 
and machine, and constitutes a major moral shift in contemporary societies. 
[...] The coming together of the living and the inert (the organic and the 
inorganic) under the aegis of information opens the way for a general 
indifferentiation, and points to the end of distinct biological kingdoms: man, 
animals, physical objects and the cyborg are no longer fundamentally distinct 
as they are in traditional humanism.

69
 (LE BRETON, 2004, p. 2). 

 

Isso fica palpável ao observarmos os movimentos corporais dos personagens 

tanto em Gattaca como em Equilibrium. Os gestos são precisos, voltados 

exclusivamente à execução de tarefas, à eficácia e à racionalidade produtiva. Isso 

fica tão evidente que os personagens praticamente não gesticulam enquanto 

conversam uns com os outros. Gesticular seria um capricho desnecessário à 

realização lógica e eficaz de algo. 

                                                                                                                               
projetados por razões comerciais.” 
67

 Tradução livre: “[...] essas máquinas em breve tornarão possível para as pessoas modificar seus 
corpos de mil maneiras, desde as mais triviais às mais extravagantes... Alguns vão abandonar a 
forma humana como uma lagarta se transforma em uma borboleta, outros vão levar a própria forma 
humana à perfeição.” 
68

 Aqui o autor utiliza “man” para se referir à “human”, que pode ser traduzido para “humano”. 
69

 Tradução livre: “A noção de informação (nas áreas de biologia ou tecnologia da informação) quebra 
as distinções entre o humano e a máquina e abre o caminho para a humanização da inteligência 
artificial ou para as intervenções genéticas. Ela também rompe com a ontologia clássica, destrói 
distinções de valor entre humano e máquina e constitui uma grande mudança moral nas sociedades 
contemporâneas. [...] A aproximação entre os vivos e os inertes (o orgânico e o inorgânico) sob a 
égide da informação abre caminho para uma indiferenciação geral, e aponta para o fim dos reinos 
biológicos distintos: humanos, animais, objetos físicos e o ciborgue já não são fundamentalmente 
distintos como eles estão no humanismo tradicional.” 



76 

 

 

FIGURA 11 - IRENE NO SALÃO DE ESCRITÓRIOS DE GATTACA 

 

 

FIGURA 12 - TREINO DE GUN-KATA 

 

 

Diante destas críticas e questionamentos colocados por Le Breton (2004 e 

2012) tanto no que diz respeito à informatização do humano, à variabilidade da 

concepção de condição humana atrelada a interesses políticos, e mesmo à própria 

alteração desta condição e das fronteiras dela delimitadoras, tratemos agora do 

posicionamento de Donna Haraway (2009) que, ao mesmo tempo segue uma linha 

de raciocínio paralela, por vezes se entrecruza com o posicionamento do autor 

acima. 

 Donna Haraway (Idem) explora as relações emergentes de conexão íntima 
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entre tecnologias e corpos – seja através da informatização, seja através do uso de 

próteses, seja no que se refere à revisão da concepção de condição humana – a 

partir da imagem do ciborgue. A autora usa o ciborgue para trabalhar com os 

cruzamentos de fronteiras, a habilidade de criação de quimeras, de entidades 

humanas-máquinas, comunidades virtuais, além de outras formas de vida social e 

biológica. De uma perspectiva que refuta os discursos de pureza ou de categorias 

naturais – os quais já vimos longamente acima, no que faz referência à busca de um 

consenso sobre a condição humana – Haraway (Idem) possibilita e propõe maneiras 

diferentes de analisar as formas como a subjetividade e a agência dos indivíduos 

estão sendo transformadas. O ciborgue, como artefato tecnológico e como ícone 

cultural é central para compreender a relação entre corpos, tecnologias da 

informação e tecnologias usadas como extensões protéticas (HOGLE, 2005). 

 Haraway (2009) atenta, tal como Le Breton (2004), para a informatização do 

mundo. De acordo com ela, estamos em meio à transição “de uma sociedade 

industrial, orgânica, para um sistema polimorfo, informacional” (HARAWAY, 2009, p. 

59), de forma que está se operando um rearranjo das relações sociais nas áreas de 

ciência e tecnologia que estão alterando também as formas de dominação. 

Passamos “das velhas e confortáveis dominações hierárquicas para as novas e 

assustadoras redes que chamei de 'informática da dominação'” (Idem). 

 Esta “informática da dominação” – bastante imbricada com o que já falei sobre 

informatização dos sujeitos e do mundo –, ao rearranjar as formas de interação de 

seus sujeitos partícipes consigo mesmos e com outros elementos que lhes rodeiam 

não está alterando a condição das coisas numa passagem binária de algo natural 

para algo artificial. Não se trata de uma passagem de uma condição prévia, de algo 

que é tomado como dado ou inato para uma construção ou para algo artificial. Aqui já 

as fronteiras entre natureza e cultura, entre natural e construído, assim como tantas 

outras começam a ser desfeitas, o que já começa a demonstrar o posicionamento da 

autora, que vai de encontro com as defesas de uma determinação de uma condição 

humana e que desenvolverei mais profundamente adiante.  

A autora atenta para a construção de representações que acabam por ser 

tomadas como realidade, o que se relaciona com o estabelecimento e naturalização 

de padrões de normalidade, e que já trabalhamos antes: 
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Nas biologias modernas, […] o organismo é traduzido em termos de 
problemas de codificação genética e de leitura de códigos. A biotecnologia – 
uma tecnologia da escrita – orienta a pesquisa em geral. Em um certo 
sentido, os organismos deixaram de existir como objetos de conhecimento, 
cedendo lugar a componentes bióticos, isto é, tipos especiais de dispositivos 
de processamento de informação. […] A imunobiologia e as práticas médicas 
que lhe são associadas constituem exemplos ricos do privilégio que os 
sistemas de codificação e de reconhecimento têm como objetos de 
conhecimento, como construções, por nós, de realidades corporais. 
(HARAWAY, 2009, p. 65). 

 

 É quase como se a representação do real passasse a ser tomada como real 

em si. Eis o trunfo último dos processos de informatização: a criação e o 

estabelecimento de realidades amplamente aceitas (para compreender isso, pode-se 

retornar ao meu desenvolvimento do exemplo da maçã, em que as informações da 

fruta estabelecem qual o grau de veracidade, ou mesmo de legitimidade aquela maçã 

tem; ou ainda às reflexões de Hogle (2005) sobre a distinção entre tecnologias de 

melhoramento e processos terapêuticos). Grosso modo, a informatização do mundo 

poderia ser definida como 

 

[...] tradução do mundo em termos de um problema de codificação, isto é, a 
busca de uma linguagem comum na qual toda a resistência ao controle 
instrumental desaparece e toda a heterogeneidade pode ser submetida à 
desmontagem, à remontagem, ao investimento e à troca. (Ibidem, p. 64, grifo 
da autora). 

 

O que se interliga com o proposto por Rifkin, citado por Le Breton (2004): 

 

Living beings are no longer thought of as individual entities, as birds or bees, 
foxes or chickens, but rather as bundles of genetic information. All living 
beings are emptied of their substance and transformed into abstract 
messages. Life becomes a code that is waiting to be deciphered. It is no 
longer thought of as sacred or specific.

70
 (RIFKIN apud LE BRETON, 2004, 

p.3). 

 

 Busco aqui deixar nítido que ambos os autores, Haraway (2009) e Le Breton 

(2004 e 2012) estão trazendo à tona a questão da informatização do mundo. A 

reflexão à que me proponho é a de mostrar os diferentes, porém não opostos, 

caminhos traçados tanto por uma como pelo outro, no que faz referência às ideias 

                                         
70

 Tradução livre: “Os seres vivos já não são considerados como entidades individuais, como os 
pássaros e abelhas, as raposas e as galinhas, mas sim como pacotes de informação genética. Todos 
os seres vivos são esvaziados de sua substância e transformados em mensagens abstratas. A vida 
se torna um código que está esperando para ser decifrado. Ela já não é pensada como sagrada ou 
específica.” 
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emergentes desse processo de informatização, às consequências relativas à 

concepção de humanidade, bem como às estratégias políticas que podem 

transbordar das novas relações que estão sendo estabelecidas entre tecnociência e 

corpo. 

 Concomitante, então, à ideia de informática da dominação, Haraway (2009) 

salienta como os ciborgues – “criaturas que são simultaneamente animal e máquina, 

que habitam mundos que são, de forma ambígua, tanto naturais quanto fabricados” 

(Ibidem, p. 36) – se mostram presentes tanto na ficção científica contemporânea, 

como na medicina atual. A guerra de fronteiras entre organismo e máquina e as 

disputas políticas que a envolvem são, segundo a autora competições por territórios 

de “produção, de reprodução e da imaginação” (Ibidem, p. 37). O que a autora 

propõe com o seu ensaio Manifesto Ciborgue é o favorecimento do da confusão de 

fronteiras e da responsabilidade em sua construção. O ciborgue é a imagem adotada 

porque através dele “a natureza e a cultura são reestruturadas: uma não pode mais 

ser o objeto de apropriação ou incorporação pela outra” (Ibidem, p.39). A totalidade 

de cada um destes campos, bem como a sua hierarquização, são questionadas. A 

defesa do privilégio humano, seja através da linguagem, seja através do uso de 

instrumentos, seja através do comportamento social – elementos que, na concepção 

dualista cartesiana inserem os humanos num patamar de existência superior ao dos 

animais, pensamento este que influenciou as concepções antropológicas de 

humanidade como oposta à de animalidade – é rompida, posto que “o ciborgue 

aparece como mito precisamente onde a fronteira entre o humano e o animal é 

transgredida” (Ibidem, p.41); tal como entre a fronteira entre organismo e máquina – 

“nossas máquinas são perturbadoramente vivas e nós mesmos assustadoramente 

inertes” (Ibidem, p. 42); e a fronteira e o físico e o não-físico – “os dispositivos 

microeletrônicos são, tipicamente, as máquinas modernas: eles estão em toda parte 

e são invisíveis.” (Ibidem, p.43). O mito do ciborgue de Haraway significa então 

“fronteiras transgredidas, potentes fusões e perigosas possibilidades – elementos 

que pessoas progressistas podem explorar como um dos componentes de um 

necessário trabalho político” (Ibidem, p. 45). 

 A explosão das dicotomias passa a ser então a arma política de enfrentamento 

dessa informática da dominação. Trata-se de abrir mão de uma identidade – seja ela 

a de humano, de máquina ou de animal – para se associar através do parentesco 

político, da afinidade e da coalizão. Os ciborgues, diz Haraway (Idem), são filhos 
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ilegítimos de determinadas práticas políticas, sociais e econômicas, das práticas de 

informatização que buscam sujeitar os indivíduos, dominá-los através de realidades 

desenvolvidas de acordo com interesses, de dualismos que são essenciais às 

práticas de dominação. No entanto, os ciborgue subvertem a ordem estabelecida 

pela reapropriação das ferramentas de dominação. Se estamos em uma era de 

“informática da dominação”, os ciborgues se utilizam da escrita, da textualidade, dos 

signos que fazem a manutenção da hegemonia para reescrevê-la, reestruturá-la, 

recontá-la. 

 

A escrita é, preeminentemente, a tecnologia dos ciborgues – superfícies 
gravadas do final do século XX. A política do ciborgue é a luta pela 
linguagem, é a luta contra a comunicação perfeita, contra o código único que 
traduz todo o significado de forma perfeita – o dogma central do 
falogocentrismo. É por isso que a política do ciborgue insiste no ruído e 
advoga a poluição, tirando prazer das ilegítimas fusões entre animal e 
máquina. (Ibidem, p. 88). 

 

 São esses acoplamentos os responsáveis por subverter a estrutura e os 

modos de reprodução da identidade “ocidental”, dos dualismos de natureza/cultura, 

humano/animal, organismo/máquina, mente/corpo, divindade/humano. 

 Para Haraway (Idem), de uma determinada perspectiva, a) o mundo dos 

ciborgues pode significar a imposição absoluta de uma rede de controle sobre o 

planeta. De outra, b) um mundo de ciborgues significa “realidades sociais e corporais 

vividas, nas quais as pessoas não temam sua estreita afinidade com animais e 

máquinas, que não temam identidades permanentemente parciais e posições 

contraditórias” (Ibidem, p. 46). 

 O que busco deixar nítido é que, enquanto Le Breton (2004; 2012) (que se 

aproxima da primeira perspectiva colocada no parágrafo anterior) faz uma análise da 

informatização do mundo e pontua os aspectos decorrentes disso: as implicações 

políticas e sociais, a cisão do indivíduo e de seu próprio corpo e a alteração da 

concepção de condição humana – tomando este último elemento como algo 

potencialmente perigoso; Haraway (2009) (que se aproxima da segunda perspectiva) 

também atenta para a informatização do mundo, para o que ela chama de 

“informática da dominação” da qual emergem os ciborgues: entidades que não mais 

se atrelam à condição humana – e nem buscam à ela se atrelar – mas que se 

fluidificam uns nos outros através da sua metamorfose em dados, em escrita. Os 

ciborgues de Haraway são os indivíduos que, diante da “informática da dominação” 
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não se deixaram abater, não lamentaram a perda de sua condição de humanidade, 

não choraram a sua transformação em informação, mas viraram do avesso a 

dominação usando para isso as própria ferramentas de dominação e de manutenção 

da hegemonia. É como se os ciborgues dissessem: “fomos transformações em 

informação pura? Pois bem, usemos então este rompimento de fronteiras para nos 

associarmos de novas formas, para rompermos também com as dicotomias violentas 

e que não dão conta do colorido que possuímos, tracemos rizomaticamente as 

nossas relações de forma a (re)estabelecermos conexões tanto conosco mesmo 

como com aquilo que escapa à espessura de nossa carne.” Essa situação fica 

bastante pungente em Gattaca: Vincent – como já percebemos – está imerso numa 

sociedade em que sua vida, suas relações, suas possibilidade de existência estão 

atreladas à sua informação genética, a qual é tomada como parâmetro último de sua 

identificação. Tendo em vista essa forma microscópica de dominação, Vincent se 

apropria do material fisiológico de Jerome, um “válido”, para atingir seus objetivos 

profissionais, ou seja, ser aceito em Gattaca como pesquisador e astronauta. Nesse 

sentido, Vincent se apropria das ferramentas de dominação (o material fisiológico, 

cujas amostras são continuamente colhidas e analisadas) para romper com a ordem 

estabelecida que o impedia de ser um astronauta e que possuía como forma de 

regulação justamente o material fisiológico. Seguindo essa linha de raciocínio, 

podemos pensar no personagem principal de Gattaca como um ciborgue: através do 

uso da tecnologia – o que aparece quando após o encontro com Jerome há um 

processo de transformação de Vincent (aumento de estatura, desenvolvimento de 

técnicas para burlar o controle, etc) – é quebrada a fronteira entre Jerome e Vincent 

que passam a ter uma relação fluida, estando suas existências inclusive totalmente 

atreladas. Ainda, o Vincent do final do filme é diferente do Vincent do início, já que 

ele se autotransforma usando a tecnologia: o que os outros conseguem a través da 

genética, ele consegue através de outras formas de uso da tecnologia: tanto os 

"válidos" (resultado dos agentes de dominação) quanto Vincent são ciborgues, só 

que os primeiros sujeitos são dominados enquanto o segundo é sujeito de subversão 

através da apropriação da tecnologia. Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que 

pode se pensar em Vincent como um ciborgue, ele é também o paradigma da 

condição humana enquanto não modificado geneticamente. 

 Diante disso, fica visível que o que Haraway propõe é que, já que não há 

como escapar da dominação através da informatização (como ocorre em Gattaca), 
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que resignifiquemos os instrumentos da dominação de forma a subvertê-los (como 

faz Vincent ao usar o material biológico de Jerome). 

 Ao encontro disso, Haraway (Idem) não critica e nem lamenta a 

reconceitualização de condição humana, mas justamente provoca os que buscam 

proteger essa condição: “Por que nossos corpos devem terminar na pele? Por que, 

na melhor das hipóteses, devemos nos limitar a considerar como corpos, além dos 

humanos, apenas outros seres também envolvidos pela pele?” (ibidem, p. 92). Trata-

se, pois, não de uma proposição de uma nova condição humana, mas de uma nova 

condição de existência, que não se limita e nem busca se limitar a barreiras 

fisiológicas, morais ou materiais, mas que transborda e se reconfigura 

constantemente, tendo como única característica essencial a construção interminável 

e contínua: 

 

Não existe nenhum impulso nos ciborgues para a produção de uma teoria 
total; o que existe é uma experiência íntima sobre fronteiras – sobre sua 
construção e desconstrução. Existe um sistema de mito, esperando tornar-
se uma linguagem política que se possa constituir na base de uma forma de 
ver a ciência e a tecnologia e de contestar a informática da dominação – a 
fim de poder agir de forma potente. (Ibidem, p. 98). 

 

 Essas características dos ciborgues, de problematizar os binarismos e pensar 

possibilidades de existência além dos dualismos, se relacionam com o que propõe 

Tim Ingold (1995) com referência à condição humana, pensada sempre em oposição 

a algum elemento, sempre formando binarismos que, critica o autor, não dão conta 

de responder à pergunta sobre o que faz dos humanos, humanos, pois ao se fiar na 

busca de uma exclusividade acabam por ser excludentes e, portanto parciais. 

 

Nossa meta deveria ser transcender a oposição entre essas concepções que 
têm se mantido tradicionalmente como territórios exclusivos da ciência 
natural e das humanidades. Em outras palavras, precisamos estudar a 
relação entre a espécie e a condição, entre seres humanos e ser humano. 
(INGOLD, 1995, p. 15). 

 

 Ao mesmo tempo em que Haraway (2009) e Le Breton (2004; 2012) divergem 

no que diz respeito às saídas para romper com a dominação presente nos processos 

de informatização – Le Breton (2004; 2012) indo ao encontro das críticas à 

tecnologização quase compulsória e Haraway (2009) criticando esses processos ao 

mesmo tempo em que propõe a apropriação subversiva das ferramentas de 

dominação – ambos autores convergem no que faz referência às nuances dos 
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sujeitos. Tanto em Gattaca como em Equilibrium observamos a uniformização, o que 

se opera é quase um ortopedia das subjetividades englobando todos os indivíduos 

numa mesma categoria normativa, ou para fazer analogias com as cores dos filmes, 

deixando o colorido, cinza; o furta-cor, bege, os contrastes, neutralizados. O fato é, 

seja criticando a uniformização – atribuindo-a à interferência tecnocientífica nos 

corpos e, consequentemente na condição humana, como faz Le Breton (2004; 2012) 

– seja propondo novas formas de existência – possibilitadas pela informatização dos 

indivíduos e pela ressignificação desta, como faz Haraway – o fim último ao qual que 

se deseja o retorno – na quase nostalgia de Le Breton (2004; 2012) – ou o alcance 

num futuro próximo, senão no presente – através do ciborgue de Haraway (2009) – é 

o da retomada do colorido, da nuance, da conexão entre si mesmo e o cosmo, entre 

si mesmo e os outros, e de si para consigo mesmo. Afinal, não é essa conexão, 

partida no “corpo moderno” de Le Breton (2012) a que é retomada com o ciborgue de 

Haraway (2009)? 
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5. CIBORGUES E DIVINDADES – A VERTIGINOSA DANÇA EM ESPIRAL 

 

 

"Vejam a obra de Deus: Quem pode endireitar o que Ele fez torto?" 
Eclesiastes 7:13 
 
"Não só acho que devemos interferir na mãe natureza... como acho que é 
isso que ela deseja." Willard Gaylin 
(citações que iniciam o filme Gattaca) 

 

 

 Vimos, no capítulo anterior, como o debate sobre a cisão do indivíduo em 

relação ao seu próprio corpo – que se opera no que Le Breton (2012) chama de 

“corpo moderno” – acabou por desencadear alterações profundas tanto no que faz 

referência à forma de existir dos sujeitos na contemporaneidade ocidental – forma 

essa que se caracteriza pela sua estrutura individualista – tanto no que diz respeito 

aos processos de informatização dos indivíduos e do mundo – alterações essas que 

geram discussões sobre as mudanças na concepção de condição humana ou 

mesmo na eliminação completa de tal condição. 

 No presente capítulo, me aprofundarei um pouco mais nos debates que 

envolveram o desenvolvimento da anatomia relacionado ao tabu do corpo como 

criação divina, algo cuja integridade fisiológica, dentro da perspectiva judaico-cristã, 

jamais deveria ser rompida. Em seguida, passarei dessa situação histórica do 

rompimento literal do corpo tomado como sagrado – rompimento esse através de 

cortes e de incisões para perscrutar o seu interior – para a discussão do caráter 

religioso (mais especificamente o judaico-cristão) que a própria medicina e a ciência 

incorporam. Dando continuidade ao raciocínio, refletirei sobre como esse mesmo 

caráter religioso opera nas relações exibidas nos filmes Gattaca e Equilibrium, 

característica essa que, por fim, elucidará como o debate que, em certa medida, se 

estabelece entre David Le Breton (2004; 2012) e Donna Haraway (2009) é análogo 

ao debate que emerge de determinadas relações entre corpo e indivíduos, bem 

como condição humana, nos próprios filmes. 

 

5.1. Religiosidade na ciência e religiosidade nos filmes 

 

 As duas citações que iniciam este capítulo estão relacionadas ao debate que é 

exibido nos filmes Gattaca e Equilibrium e ao debate que, veremos, também pode ser 
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tecido entre Le Breton (2004; 2012) e Haraway (2009).  

Para começar, nos atentemos à primeira citação aqui transcrita. Ela faz 

referência a uma ideia de algo criado por Deus – no caso, aqui, o corpo – e esse 

corpo não é algo que deve ser alterado pelas mãos humanas. De fato, ela se conecta 

de forma bastante próxima ao que foi exposto no início do capitulo dois, no primeiro 

subitem, qual seja, a ideia que se apresenta nos filmes de que o que é inerente e 

essencial à condição humana é algo inato, intocado, envolto em uma espécie de 

aura e de mistério. Que, ao se mexer ou interferir nisso, que não se sabe exatamente 

o que é - mas que tem como característica a aleatoriedade e a espontaneidade do 

que não é construído nem programado –, rompe-se o laço essencial da humanidade.  

Essa ideia vai ao encontro da concepção de corpo pré-cisão cartesiana. Corpo 

que não era dissociado do indivíduo, mas consistia num estado, num atrelamento 

que atava os sujeitos ao mundo e aos indivíduos ao redor. Ao se dissociar o humano 

de seu próprio corpo, abre-se espaço para a inserção da tecnociência nesse corpo – 

seja através da programação genética de Gattaca, seja através da utilização de 

Prozium em Equilibrium – e, com a inserção da tecnociência, desfaz-se o inato e o 

não-programado que são tomados, nos filmes, como condição possibilitadora da 

existência de humanidade. 

Façamos então uma breve retomada histórica para deixar perceptível como a 

inserção da medicina no corpo e, posteriormente da tecnociência tem muito a ver 

com o aspecto religioso calcado numa determinada concepção de corporalidade. 

Le Breton (2012) deixa nítido que:  

 

Durante toda a duração da Idade Média, as dissecações são proibidas, 
impensáveis mesmo. A introdução violenta do utensílio nos corpos seria uma 
violação do ser humano, fruto da criação divina. Além disso, seria atentar 
contra a pele e a carne do mundo. No universo dos valores medievais e 
renascentistas, o homem

71
 está tomado pelo universo, ele condensa o 

cosmo. O corpo não é isolável do homem ou do mundo: ele é o homem e é, 
na devida proporção, o cosmos. (Ibidem, p. 72). 

 

 A intocabilidade do corpo é decorrente da imbricada relação que este tem com 

outros elementos intocáveis: a comunidade e o universo. Nesse sentido é que, para 

ser estudado como realidade autônoma, o corpo é dissociado do sujeito e nessa 

dissociação, inclui-se também o rompimento de uma série de relações que eram 
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 O autor faz uso da palavra “homem” para se referir à “ser humano”. 
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estabelecidas entre corpo e cosmos e corpo e comunidade. Essa dissociação não se 

deu, no entanto, de forma suave. Ela questionou uma série de dogmas judaico-

cristãos, como por exemplo o da ressurreição, posto que o cadáver não poderia ser 

deteriorado, dividido ou desmembrado sem que isso afetasse as condições de 

salvação do indivíduo que ele encarna (Ibidem, 2012). Num fim último, a individuação 

do humano caminha paralelamente à dessacralização judaico-cristã da natureza. 

 Podemos vislumbrar então, de um lado o corpo judaico-cristão: incompleto aos 

olhos humanos, mas perfeito porque considerado criação divina; e de outro, o corpo 

que a ciência toma como rascunho, a ser aprimorado porque tomado como 

imperfeito e insuficiente e porque, no limite, o corpo é o lugar da morte. 

 O corpo inalterado pela tecnociência visto como lugar de sofrimento e de 

morte transparece na seguinte cena de Gattaca: Vincent está fazendo uma retomada 

de sua trajetória de vida, onde o fato de ele ser um “inválido” era quase uma 

assombração constante, um mau agouro: “Desde pequeno eu comecei a pensar de 

mim o que os outros pensavam: cronicamente doente. Cada joelho arranhado ou 

nariz escorrendo era tratado como se fosse ameaça de morte.” 

Pensemos então na segunda citação que abre este capítulo. A interferência 

científica na “mãe natureza” se ata à ideia da imperfeição que a ronda, de uma quase 

“missão” que a ciência tem de melhorar aquilo que está dado, de interferir nos 

processos, de aprimorar a existência: 

 

In fact, tissue engineers are working on artificial tissues that are potentially 
stronger, more resilient, and more functional in terms of cell signaling and 
protein interactions. Although most were just trying to find workable biological 
substitutes, many of the researchers I interviewed felt it was an inherent part 
of their responsibility to create something better than human.

72
 (HOGLE, 

2005, p. 712, grifo meu). 

 

 Conectada a essa vontade em criar algo “melhor que o humano” está uma 

determinada reflexão de Le Breton (2012). O autor sugere que é possível dividir em 

dois caminhos – que, no entanto, conectam-se bastante entre si – as intenções da 

Modernidade73 sobre o corpo humano: a primeira via seria a do desejo de eliminação 

                                         
72

 Tradução livre: “Na verdade, os engenheiros de tecidos estão trabalhando em tecidos artificiais que 
são potencialmente mais fortes, mais resistentes, e mais funcionais em termos de sinalização celular 
e interações de proteínas. Embora a maioria esteja apenas tentando encontrar substitutos biológicos 
viáveis, muitos dos pesquisadores que entrevistei sentiam que era uma parte inerente de sua 
responsabilidade criar algo melhor do que o humano.” 
73

 “Modernidade” no sentido de um período histórico marcado pelo individualismo e pela cisão do 
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do corpo por causa de sua fraqueza inerente, de sua fragilidade e de sua 

efemeridade. O corpo é “a parte maldita da condição humana” (LE BRETON, 2012, 

p. 349), parte essa que a ciência e a medicina buscam constantemente remodelar e 

imaterializar (através da informatização, por exemplo) para tornar menos 

embaraçoso ao humano a sua raiz em forma de carne. A segunda via toma o corpo 

como forma de resistência, a salvação se daria através do seu melhoramento 

estético, da manutenção do bem-estar, do alongamento da juventude. O que fica 

nítido, tanto em uma via como em outra é a alocação do humano em posição de 

exterioridade perante seu próprio corpo: “a versão moderna do dualismo opõe o ser 

humano ao seu corpo, e não mais, como outrora, a alma ou o espírito a um corpo.” 

(Ibidem, p.350). 

 Esta cisão opera na medicina ocidental, como já visto anteriormente, de forma 

que esta passa a se concentrar no tratamento da doença, e não do doente. Num fim 

último, a medicina cuida do corpo (e só deste) a ponto de manter vivos pacientes em 

estado vegetativo, e sem chances de recuperação: 

 

Percebe-se aí, o quanto a medicina é, antes de tudo, aquela do corpo, e o 
quanto o paciente é o refém de seu corpo. Desmaterialização do sujeito, 
satelitização do corpo. A morte é mantida em suspensão, mas a vida 
continua a irrigar uma coleção de órgãos deficientes substituídos por 
múltiplos aparelhos. [...] corpos sem humano, medalha paradoxalmente sem 
reverso. (Ibidem, p. 365). 

 

 Nesse sentido, a medicina desvincula a morte da condição humana, 

desaprendemos a morrer porque, em última instância, a manutenção do corpo – 

ainda que vegetativo – é o ponto alto do que caracteriza a vestimenta de 

religiosidade que a medicina usa: livrar-nos de todo o mal, mas principalmente da 

morte, amém. 

 Le Breton (idem) chama a atenção para como a medicina ocidental se orienta 

a partir da negação da morte: “expandindo sempre os limites da vida, ela 

provisoriamente põe a morte em xeque, mas frequentemente traz mais anos à vida 

que vida aos anos.” (Ibidem, p. 360). No entanto, nessa fuga incessante da morte, a 

medicina acaba por multiplicá-la ainda na vida: seja através dos tratamentos a médio 

e longo prazo que alongam sofrimentos em prol da cura, seja através das condições 

de existência, envelhecimento e morte à que são sujeitados numerosos internos nos 

                                                                                                                               
indivíduo em relação ao seu próprio corpo, lócus do “corpo moderno”, de que já tratei anteriormente. 
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asilos; “porque se recusa a ver a morte com os olhos abertos, a medicina é 

assombrada por ela.”74 (ibidem, p. 361). 

Inserida nessa reflexão, estabelece-se assim, uma relação quase análoga 

entre doença e pecado, cura e penitência. O interessante é que os excessos que 

causam doenças como o abuso de alimentos considerados prejudiciais à saúde, 

relações sexuais sem prevenção contra DSTs, sedentarismo, podem se atrelar, de 

alguma forma aos pecados capitais, tais como a gula, a luxúria e a preguiça. 

Essa relação da ciência com a morte diz muito sobre o tipo de salvação que 

ela promete. Ao contrário da salvação judaico-cristã – que se dá pós-morte e que tem 

como premissa uma existência vivida de acordo com os preceitos bíblicos, ou ainda 

o arrependimento pelos pecados e, a partir do perdão divino conseguir a ascensão 

ao paraíso –, a salvação conquistada através da ciência só se dá em vida, através da 

manutenção de uma existência melhorada – seja o melhoramento relativo à saúde, 

ao desempenho no trabalho ou mesmo com referência aos padrões de beleza – 

sendo que, para isso, constrói-se uma noção de normalidade na qual a grande 

maioria dos indivíduos não se encaixa e, para se situarem dentro dos parâmetros, a 

única saída seria então apelar para práticas científicas.  

Hogle (2005) chama a atenção para as práticas de controle que acabam 

ficando subjacentes à essa ideia de salvação pela integração de tecnociência e 

biologia: “However, the phenomena of enhancement technologies may not be so 

much a pursuit of perfection or immortality as much as a way of controlling, designing, 

and planning the body as an integrated unit of biology and technology.”75 (Ibidem, p. 

703). 

É nesse sentido que a incisão da tecnociência nos corpos dos indivíduos leva 
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 Tomando essa relação da morte com o desvinculamento da condição humana, é interessante 
pensarmos num paradoxo possível: se corpo e ser humano estão desvinculados (por mais que se 
admita que o primeiro é necessário para a existência do segundo), a morte do corpo não deveria ser 
tão temida... Ao mesmo tempo, o humano que se desvincula do corpo na medicina moderna está 
também desvinculado do cosmos (vínculo este que consolaria, talvez, a existência da morte). No 
entanto, talvez não haja paradoxo nenhum, porque, ao se desvincular do corpo, o indivíduo também 
se desvincula do cosmos, ou seja, não há uma unidade essencial divina à qual retornamos depois da 
morte. Talvez por isso a fuga incessante desta. Mesmo que estejamos sozinhos no mundo – 
separados do universo dos outros e de nós mesmos – compartilhamos, em certa medida uma 
existência. A morte seria a ausência completa de qualquer compartilhamento. De todo modo, essa 
reflexão está em nota de rodapé porque foram ideias que me surgiram e senti vontade de 
compartilhar com o/a leitor/a. Trata-se de um aforismo que talvez renda algumas reflexões, mas ao 
qual não me aterei aqui. 
75

 Tradução livre: “No entanto, os fenômenos de tecnologias de aprimoramento podem não ser tanto 
uma busca da perfeição ou imortalidade tanto como uma forma de controlar, projetar e planejar o 
corpo como uma unidade integrada de biologia e tecnologia.” 
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a uma informatização do corpo humano e, num fim último, a uma maquinização da 

corporalidade: 

 

[...] se o corpo fosse realmente uma máquina, ele escaparia do 
envelhecimento, da precariedade e da morte. Todas as “peças” que o 
comporiam então poderiam ser modificadas, retificadas, substituídas em 
caso de defeito, trocadas por outras com melhor desempenho. Como o 
relógio, o corpo marcaria o tempo, mas não seria afetado por ele. Seria um 
testemunho dele, bem protegido em sua neutralidade e não mais a vítima. 
Tal é o fantasma subjacente a numerosas pesquisa e práticas que se 
estendem tanto mais quanto a negação da morte e a obsessão com a 
segurança crescem e se reforçam mutuamente. (LE BRETON, 2012, p. 
399). 

 

 Essa mudança de posição – passando de vítima à testemunha – do ser 

humano em relação ao tempo pode ser observada num diálogo de Equilibrium, entre 

Preston (sacerdote do Clero Grammaton) e Mary O‟Brien (criminosa emocional), 

diálogo este cujo fragmento já apresentei previamente, mas que me permito repeti-lo 

para aprofundar o raciocínio a que me proponho: 

 

Mary: - Por que você está vivo? 
Preston (hesitante): - Eu estou vivo... Eu vivo... para salvaguardar a 
continuidade desta grande sociedade. Para servir a Libria. 
Mary: - É um círculo vicioso. Você existe para perpetuar a sua existência. 
Qual a finalidade? 
Preston: - E qual a finalidade da sua vida? 
Mary: - Sentir. Como você nunca sentiu, não tem como saber... mas isso é 
tão vital quanto a respiração e sem isso, sem amor, sem raiva, sem 
sofrimento... a respiração é só o barulho de um relógio tiquetaqueando. 

 

 Preston não vê finalidade em sentir, em ter emoções e justamente encara 

essa capacidade como a geradora de problemas para a humanidade (no caso do 

filme, a guerra). Isso acompanha a lógica científica de que o corpo, e no caso aqui, 

as emoções, são a parte maldita da existência humana, algo a ser moldado ou 

suprimido completamente. O argumento da personagem Mary que prefere a morte à 

incapacidade de existir se aproxima então profundamente com o posicionamento de 

Le Breton (2012): em última instância, a retirada das imperfeições inerentes à 

condição humana – o paradoxo e o caos das emoções, a insuficiência corporal – 

transforma os sujeitos em máquinas e a respiração passa a ser “só o barulho de um 

relógio tiquetaqueando”. Passamos de vítimas a testemunhas do tempo, mas o fio 

que liga essa passagem corta a frio a pele da qual se reveste a condição humana. 

 A maquinização do corpo acaba, então, por se entrelaçar à divinização deste, 
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no sentido de apagamento das imperfeições. Máquina e divindade se aproximam 

fundamentalmente nos trazendo novamente ao caráter religioso da ciência, 

salientado por Le Breton (2004):  

 

This brings us to the fascination with the serial reproduction of the human in 
the form of the clone: the narcissistic fantasy of having a double, an echo of 
oneself that is the result of reproduction without sex – reproduction that is 
hygienic, purely technical and which takes place without a partner.

76
 (Ibidem, 

p. 4). 

 

A reprodução sem sexo só é possível por conta da informatização dos 

indivíduos – num fim último, a transformação do corpo em máquina, em acessório do 

humano que o possui – e essa informatização dos indivíduos se desenvolve numa 

ciência que, mais uma vez, mostra seu caráter judaico-cristão ao permitir uma 

reprodução que não necessita de passagem pelo pecado do sexo. No entanto, 

enquanto Le Breton (2004) aproxima o “não-sexo”, no sentido de uma inexistência de 

relações sexuais, de uma pureza e castidade religiosa, é interessante perceber como 

Haraway (2009), diante da mesma situação de inexistência de consumação sexual, 

aproxima essa conjuntura de uma prática que, ao invés de reforçar um caráter 

conservador judaico-cristão, faz referência a um rompimento da hegemonia da 

heterossexualidade compulsória: 

 

O sexo-ciborgue se assemelha com a habilidade replicativa/reprodutiva das 
samambaias e dos invertebrados, seres orgânicos que podem ser vistos 
como uma profilaxia contra o heterossexismo. Isso se deve à desvinculação 
que o sexo-ciborgue tem com a reprodução orgânica. (HARAWAY, 2009, 
p.36). 

 

Há uma determinada passagem em Gattaca que salienta essa ideia de 

asseamento científico atrelado a um caráter religioso – movimento do qual Le Breton 

(2004) se aproxima. A cena é uma das primeiras a serem passadas. Vincent (se 

fazendo passar por Jerome) está aspirando o teclado de seu computador com o 

objetivo de remover vestígios biológicos “inválidos” que poderiam colocá-lo sob 

suspeita. No momento em que está realizando esta tarefa, seu chefe passa por sua 

mesa e diz: “Você mantém seu material de trabalho tão limpo, Jerome!”, ao que 

Vincent/Jerome responde: ”O asseio é santificado. Não é o que dizem?”. É essa ideia 
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 Tradução livre: “Isso nos leva ao fascínio com a reprodução em série do ser humano na forma de 
clone: a fantasia narcisista de ter um duplo, um eco de si mesmo que é o resultado de reprodução 
sem sexo - reprodução que é higiênica, puramente técnica e que ocorre sem um/a parceiro/a.” 
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de asseamento santificado que a ciência encarna que, entre outros elementos, faz 

com que salte aos nossos olhos a perspectiva de Le Breton (2004) de um 

posicionamento cada vez mais religioso que a ciência vem assumindo. 

 Como já falado anteriormente, uma das características dessa religiosidade 

científica é a de oposição dualista não mais do espírito ou da alma a um corpo, mas 

do humano ao seu próprio corpo (LE BRETON, 2012). Esse dualismo opera em 

paralelo com a informatização dos indivíduos e, consequentemente, com um 

reducionismo biológico, onde os genes são, em última instância, os determinantes na 

classificação, nas formas de agir e nas capacidades dos indivíduos. Atrelada a essa 

forma de destino programada geneticamente (da qual já falamos no capítulo três) 

está a proposta de salvação da humanidade. Ora, se são os genes os responsáveis 

por todas as mazelas das nossas existências, basta que mexamos neles, que os 

reorganizemos, e a panaceia da humanidade estará descoberta. 

 

According to Dorothy Nelkin and Susan Lindee, DNA „is today taking on the 
social and cultural functions of the soul‟ (1998: 67). And certain biologists are 
vying to be the privileged administrators of this DNA, setting themselves up 
as the priests of this new discourse. A certain vision of genetics with 
unconscious religious connotations is becoming an end in itself, offering a 
total explanation of the human condition and expressing a passionate belief 
in the approaching salvation of humanity.

77
 (LE BRETON, 2004, p. 4). 

 

 Aqui Le Breton (2004) começa a desenvolver a ideia do que ele chama de 

genetic fundamentalism78: para ele, os geneticistas que reivindicam a capacidade de 

mudar o comportamento humano exclusivamente a partir de intervenções genéticas, 

“talk in religious terms, and are setting themselves up in the image of an alternative 

God.”79 (Ibidem, p. 16). Algo a que se deve atentar é que o fundamentalismo 

genético oferece um discurso de salvação fascinante que tem se espalhado cada 

vez mais entre intelectuais advindos de diferentes áreas. As consequências desse 

vislumbramento, no entanto, como já vimos anteriormente, tem sido deixadas de 
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 Tradução livre: “De acordo com Dorothy Nelkin e Susan Lindee, o DNA 'hoje está assumindo as 
funções sociais e culturais da alma "(1998: 67). E certos biólogos estão competindo para serem os 
administradores privilegiados deste DNA, estabelecendo-se como os sacerdotes/padres deste novo 
discurso. Uma certa visão da genética com conotações religiosas inconscientes está se tornando um 
fim em si, oferecendo uma explicação total da condição humana e expressando uma crença 
apaixonada na aproximação da salvação da humanidade.” 
78

 Termo que traduzo livremente para “fundamentalismo genético” e que será o adotado durante este 
trabalho. 
79

 Tradução livre: “falam em termos religiosos, e estão se estabelecendo como a imagem de um Deus 
alternativo.” 
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lado, ignoradas por serem tomadas como irrelevantes no universo das pesquisas 

tecnocientíficas, por se pautarem em elementos que fogem à regra de pertencerem a 

determinações biológicas. É com relação a essa negligência, defende Le Breton 

(2004; 2012) que devemos nos preocupar.  

Essa ideia de fundamentalismo genético fica pulsante em Gattaca 

principalmente num dos trechos narrados por Vincent, no momento em que ele está 

fazendo uma retomada de sua trajetória de vida até entrar na corporação 

astronômica: “Jamais entendi porque minha mãe resolveu confiar nas mãos de Deus 

e não nas de um geneticista.” Aqui, o Deus cristão e o geneticista são colocados na 

mesma posição, donos da capacidade de “criar” pessoas, a diferença é que um o faz 

a partir do barro enquanto que outro o faz a partir do laboratório. Laboratório esse de 

análises precisas e de possibilidades de manipulação que atendam determinados 

desejos como: a definição da cor dos olhos, da cor dos cabelos indo até a retirada de 

características como predisposição à violência. Nesse sentido, em Gattaca, num 

primeiro momento, o geneticista é colocado como superior a Deus. O geneticista 

elabora seres humanos perfeitos, enquanto Deus não. De todo modo, o 

posicionamento final do filme parece subverter isso: o ser humano criado por Deus 

se mostra superior aos dos geneticistas. 

De fato, a disputa parece girar em torno da relação entre aleatoriedade e 

controle: de um lado um mistério que escapa à compreensão humana e, 

consequentemente ao seu domínio. De outro, um suposto desvelamento completo do 

que nos constitui como humanos e, por isso, a capacidade de definir nossos destinos 

antes mesmo do nosso nascimento. Nos filmes, o corpo deixou de ser devoto de 

Deus para ser devoto da genética. Mais adiante veremos mais profundamente como 

se opera essa espécie de disputa pela salvação humana entre a tecnociência e a 

religião judaico-cristã.  

Vimos que a ciência opera, em certa medida, com características que a 

assemelham à religiosidade judaico-cristã – tanto no que faz referência a uma 

regulação dos indivíduos por meio de alocação de comportamentos tidos como 

negativos, tanto no sentido de uma promessa de salvação do humano a partir do 

melhoramento do corpo ou mesmo de destinação dos sujeitos a partir de um 

determinismo biológico. Ao mesmo tempo, medicina e judaico-cristianismo se 

diferenciam para natureza diversificada da salvação que cada uma propõe: a 

primeira, uma salvação que se dá em vida, na relação paradoxal de libertação das 
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características imperfeitas do corpo e, simultaneamente, de busca incessante pela 

replicação ou pela imitação deste corpo; a segunda, uma salvação pós-morte, 

condicionada pela forma de vida que o indivíduo levou e pelo respeito a 

determinados dogmas.  

Passemos agora à uma discussão mais profunda sobre como o caráter 

religioso judaico-cristão transparece nos filmes. Como os filmes pretendem trazer 

novidades, discutir temas novos, propor reflexões originais – afinal, eles são filmes 

de ficção científica –, mas, no fim, acabam por replicar valores de uma tradição 

judaico-cristã. Exemplo disso é a substituição do acaso da concepção sem 

intervenção tecnocientífica por uma que busca suprir os desejos dos pais. Essa 

“gestação cientificamente controlada” (LE BRETON, 2012, p. 367) e o aprimoramento 

a ela relacionado, só retoma discussões já há muito debatidas, como a mestiçagem, 

a higiene, a eugenia. A ficção científica que se propõe discutir algo novo, no fundo, 

está recheada de velhos debates. 

Um elemento que denota o caráter cristão dos filmes é a relação 

humanidade/divindade: a primeira, como já vimos anteriormente, é construída em 

oposição à segunda. A humanidade, nos filmes, é baseada numa condição de 

aleatoriedade, daquilo que não foi construído ou modificado pelas mãos humanas. 

Num fim último, essa aleatoriedade se atrela à criação divina. A humanidade é criada 

pela divindade, portanto, querer igualar-se ao criador, “brincar de Deus” é blasfemar. 

É possível fazer aqui um paralelo com o mito do fruto da árvore do conhecimento do 

bem e do mal que expulsou Eva e Adão do Paraíso. Permanecer numa condição de 

inocência, de pureza e, em certo sentido de ignorância, é demonstrar respeito pelos 

mistérios divinos. Ao provar da árvore do conhecimento, rompeu-se a obediência e 

Eva e Adão forma expulsos do Jardim do Éden. Tal como esse mito, ao provar da 

árvore do conhecimento científico, manipulando a criação humana ou pesquisando 

meios de se manipular o caos das emoções, rompe-se um laço e a humanidade é 

posta em condição precária, ameaçando mesmo a extinção do que nos torna, na 

concepção dos filmes, humanos.  

“Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás; porque 

no dia em que dela comeres, certamente morrerás.” (Gênesis 2:17). A morte de que 

fala o Deus judaico-cristão não é necessariamente a física. Os humanos provam do 

fruto e continuam vivos. Talvez possa-se pensar que essa morte se dá num sentido 

mais sutil, que se aproxima do dos filmes: da perda de uma condição de 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/2/17
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humanidade. 

 

[...] there is also the potential taint of sin that comes with knowing. The 
outcome of civilization [...] is a refined mind/spirit challenged by increased 
temptations to fulfil bodily desires (to rest, to eat, to fuck, [...]). That morals 
are compromised by technology‟s presence is a version of the Edenic myth 
wherein the „natural‟ state of God‟s paradise, represented by the still 
untainted „Savage‟, is threatened by eating the fruit of knowledge.

80
 (MURI, 

2003, p. 80-81). 

 

No entanto, ao mesmo tempo em que se opera uma relação de respeito a algo 

divino, uma aceitação da condição de humano, ainda que imperfeito, outras relações 

que colocam os personagens principais quase como Cristos podem ser observadas. 

Muri (2003) observa uma determinada lógica e um determinado padrão 

seguido por grande parte das histórias de filmes de ficção científica: tudo começa 

com um mundo de escuridão, caos, esterilidade e doença. Um mundo que 

representa a destruição tecnológica da sociedade e que deve ser recuperado por um 

pequeno grupo de pessoas, geralmente constituído por um herói (do gênero 

masculino, personagem com maior agência no desenrolar da história, pode ser 

considerado o líder do grupo) que faz par romântico com uma garota 

(estereotipicamente nos padrões de beleza, geralmente com posição de 

passividade), além de personagens auxiliares. É quase como se Vincent e Preston 

fossem personificações de Jesus Cristo: Deus que se fez carne para relembrar aos 

indivíduos do simples, do que compartilhamos como carne e que constitui nossa 

condição humana. 

Essa lógica judaico-cristã e ao mesmo tempo masculinista – tendo em vista a 

reprodução de estereótipos de agência feminina e masculina muito convencionais – 

transparece fortemente em Gattaca. Vincent – um homem de aproximadamente trinta 

anos, branco e heterossexual – se apaixona por Irene – a única personagem 

feminina do filme, se desconsiderarmos a mãe de Vincent81 – e, por mais que não 
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 Tradução livre: “[...] Há também o potencial de mácula do pecado que vem com o conhecimento. O 
resultado da civilização [...] é uma disputa refinada entre mente/espírito e as tentações para cumprir 
desejos corporais (para descansar, para comer, para transar [...]). Que a moral é comprometida pela 
presença de tecnologia, isso é uma versão do mito edênico em que o estado "natural" do paraíso de 
Deus - representada pela ainda não contaminado "selvagem" - está ameaçado pela ingestão o fruto 
do conhecimento.” 
81

 Para maior reflexão sobre a relegação de personagens femininas à posição secundária na indústria 
cinematográfica, recomendo a aplicação do chamado Teste de Bechdel: ao assistir um filme, 
pergunte-se quantas personagens mulheres – com nomes - existem nele; se houver mais de uma, 
pergunte-se se elas conversam entre si; se sim, pergunte-se se é sobre outro assunto que não sobre 
homens. Quantos filmes passam por todas as etapas. Seria cômico, se não fosse trágico, perceber 
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haja uma redenção completa do mundo no final da película, o personagem central é 

vinculado à imagem de exemplo a ser seguido, admirado pela inspiração que 

provoca em outros personagens. 

Em Equilibrium, a lógica também se repete, com algumas alterações que só 

aproximam mais ainda o filme do ideário proposto por Muri (Idem). Preston – um 

homem branco, de aproximadamente trinta anos, heterossexual – se apaixona pela 

criminosa emocional Mary O‟Brien – a única personagem feminina do filme, se 

desconsiderarmos a filha de Preston. Mary morre – numa circunstância determinada 

que explorarei logo a seguir – e Preston se junta à Resistência acabando por se 

tornar o grande responsável pela vitória desta sobre o sistema de utilização de 

Prozium, o Conselho Tetragrammaton e pelo "Pai".  

Aliás, essa figura do “Pai” é bastante emblemática em Equilibrium, pois 

radicaliza a suplantação científica e humana de Deus, no sentido bíblico. O "Pai" de 

Equilibrium é onipresente: está nas telas projetadas em casas, em enormes 

projeções nas ruas, nos espaços de trabalho. É ele que dita as regras a serem 

seguidas, seja parabenizando os cidadãos de Libria pela sua superação das 

emoções, seja ditando novas formas (cada vez mais rígidas) de tratar os criminosos 

emocionais. No fim, descobre-se que o "Pai" era um fantoche, não existia mais em 

realidade porque quem exercia este papel já havia morrido há muito tempo, ele era 

quase uma invenção. Ressalto que não se trata de estabelecer um paralelismo entre 

o "Pai" em Equilibrium e o Deus bíblico. O "Pai" opera como um ser que se coloca 

ilegitimamente na posição de Deus, inclusive se arrogando, mesmo que no final 

descubra-se que é mentira, a propriedade de imortalidade.  

Outras situações em Equilibrium também fazem referência a uma certa 

relação com um caráter cristão: a figura do sacerdote – nome dado aos policiais de 

elite – aparece atrelada ao respeito máximo à figura do "Pai". São os sacerdotes que 

fazem respeitar as leis traçadas pelo "Pai", relação análoga aos Padres cujo 

exercício máximo é fazer os indivíduos respeitarem os preceitos cristãos. 

Emblemática também são as duas únicas cenas de incineração de criminosas 

emocionais que aparecem no filme. A primeira delas é a da esposa de Preston, a 

segunda, da personagem Mary O‟Brien. As duas usam mantos vermelhos na ocasião 

de suas execuções. Mulheres sendo queimadas e vermelho, a cor usualmente 

                                                                                                                               
como são poucos. 
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atrelada ao pecado. Não há como não fazer conexões com à caça as bruxas na 

Inquisição. 

Fica evidente que os personagens centrais jogam o tempo todo com a 

humildade em se aceitarem humanos e com o espectro de poder que os envolvem. 

Novamente podemos pensar na fluidez dos papéis, na intercambialidade das 

posições, na crítica a um alocamento dual e fixo que Haraway (2009) e Ingold (1995) 

da qual já tratei anteriormente. 

É nítido que os filmes não falam em nenhum momento em uma divindade 

superior, em um Deus judaico-cristão. Mas a forma com que se operam diversas 

relações, a manipulação de determinados símbolos e a relação próxima que 

possuem com o feixe de ideias que, segundo Muri (2003), regem as linhas de 

desenvolvimento de histórias de ficção científica denota o caráter religioso, que os 

filmes acabam por assumir. 

Isso fica mais nítido também se pensarmos como os filmes se posicionam ao 

lado da religião, na disputa entre ciência e religião de que tratarei adiante. Ao 

colocarem a tecnologia como culpada pela destruição da humanidade, os filmes 

assumem que a condição humana – atrelada à aleatoriedade, ao mistério da criação, 

ao acaso – precisa ser preservada. É necessário que retornemos a uma existência 

que não esteja atrelada às incisões tecnocientíficas no corpo, devemos deixar de 

brincar de ser Deus e voltarmos a respeitar os desígnios – ainda que 

desconheçamos sua lógica – Dele. 

Indo então de encontro à divisão binária entre os indívíduos e mesmo como 

proposição crítica ao masculinismo – e também, em certa medida, ao ideário judaico-

cristão - subjacente aos filmes, retomemos a proposta do ciborgue de Haraway 

(2009) de que: 

 

Talvez possamos, ironicamente, aprender, a partir de nossas fusões com 
animais e máquinas, como não ser o Homem, essa corporificação do logos 
ocidental. Do ponto de vista do prazer que se tem nessas poentes e 
interditas fusões, tornadas inevitáveis pelas relações sociais da ciência e da 
tecnologia, talvez possa haver, de fato, um ciência feminista. (Ibidem, p. 83). 

 

 A proposta do ciborgue é a de que retomemos nossos corpos como mapas de 

poder e identidade, retomemos nossos corpos como nossos eus, como processos de 

construção de nossas subjetividades, e nisso, provar do fruto da árvore do 

conhecimento seria parte constitutiva do processo, não um empecilho à isso: 
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O corpo do ciborgue não é inocente; ele não nasceu num Paraíso; ele não 
busca uma identidade unitária, não produzindo, assim, dualismos 
antagônicos sem fim (ou até que o mundo tenha fim). Ele assume a ironia 
como natural. Um é muito pouco, dois é apenas uma possibilidade. O 
intenso prazer na habilidade – na habilidade da máquina – deixa de ser um 
pecado para constituir um aspecto do processo de corporificação. (Ibidem, p. 
96). 

 

 

5.2. Disputa entre ciência e religião 

 

Tendo visto o caráter religioso que a ciência incorpora e o caráter religioso 

assumido pelos filmes, passemos agora a discussão sobre como se opera essa 

espécie de disputa pela salvação humana entre a tecnociência e a religião judaico-

cristã. Le Breton (2004; 2012) e Haraway (2009) nos apontam os caminhos para tal 

discussão. 

 Ao pensarmos em Gattaca e Equilibrium de uma forma ampla, vemos como os 

dois filmes estão colocando em debate uma espécie de disputa pela salvação entre a 

tecnociência e religião judaico-cristã (esta ultima não aparece explicitamente nos 

filmes, mas aspectos estruturantes de sua ideologia permeiam os argumentos 

desenvolvidos pelos enredos). Percebam: os enredos dos dois filmes colocam 

situações de uma sociedade futura em que as imperfeições do humano foram 

corrigidas – no caso de Gattaca as imperfeições advindas do corpo e no caso de 

Equiliibrium a sanação dos problemas trazidos pela existência das emoções. A 

história dos filmes se desenrola e a tecnociência que antes tinha sido mostrada como 

panaceia da existência passa a ser tomada como ferramenta de controle, como 

regulação dos indivíduos e como, em consequência dessas ações, alteradora da 

condição humana e mesmo destruidora dela - como podemos observar na trajetória 

de Jerome, que tenta suicídio, e na de Mary O'Brien, que prefere morrer a viver sem 

sentir. 

 Nesse sentido, o que antes era a solução completa para os problemas da vida, 

o aprimoramento da existência, elevando-a quase a uma condição de divindade, 

passa a ser a fonte de desumanidade, a perda de uma essência que, nos filmes, é 

tomada como especial, como algo que dá sentido à vida (fazendo referência ao 

diálogo entre a criminosa emocional Mary O‟Brien e o sacerdote Preston, de 

Equilibrium). No fim, o argumento dos filmes vai ao encontro de uma posição que 
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considera a condição humana, apesar de imperfeita, algo de estimado valor. 

 Nesse sentido, os filmes convergem com o posicionamento de quase nostalgia 

de um corpo pré-individualismo, pré-cisão cartesiana. Isso porque exibem um corpo 

associado ao humano que ele encarna, de um corpo que não era tomado como 

supranumerário, como objeto descolado do ser, um corpo que se conecta ao humano 

em si mesmo, aos outros e ao cosmos, como fica visível nessa colocação de Le 

Breton (2012): 

 

As funções orgânicas e os componentes do corpo não são mercadorias, 
mesmo se o poder da imagem mecânica do corpo leva a que se acredite 
nessa ideia. O homem

82
 não possui seu corpo, ele é seu corpo. (Ibidem, p. 

375, grifo meu). 

  

Fica nítido o posicionamento do autor em relação à fragmentação a que o 

indivíduo e o corpo são sujeitados. Le Breton (Idem) considera que a relação do 

humano com o seu corpo é tecida no imaginário e no simbólico, o corpo não é um 

mecanismo. Se a dimensão simbólica do corpo é excluída, o corpo estaria dissociado 

do sujeito tornando-se mero objeto manipulável, simples matéria-prima 

inconsequente das transformações sociais de que é responsável, dos sujeitos e da 

humanidade que estão imbuídas nos processos de mercantilização do corpo, pois, 

como o próprio autor afirma, o humano “não possui seu corpo, ele é seu corpo.” 

(Ibidem, p. 375). Como já vimos nos capítulos anteriores existem uma série de 

situações que se desenrolam desses processos de informatização e maquinização 

do corpo, e nesse sentido, Le Breton (idem) defende que haja também “uma lógica 

da não descoberta, uma ética da não pesquisa. Que deixemos de fingir acreditar que 

a pesquisa será neutra, apenas suas implicações sendo qualificadas como boas ou 

más.” (TESTART apud LE BRETON, 2012, p. 379). 

 É irônico pensar que a mesma ciência que concebe o corpo como lócus de 

imperfeição ou de incompletude, como uma parte desafortunada da condição 

humana (“The body is a rough draft, at best to be improved upon, at worst to be 

eliminated.”83 (LE BRETON, 2012, p. 4)) é a mesma ciência que provê meios para a 

sanação desse sentimento de desconexão, gerado pela segmentação do humano 

com si mesmo, com os outros e com o universo. Em outras palavras: se a medicina 

                                         
82

 Aqui está se fazendo uso da palavra “homem” para se referir à ser humano. 
83

 Tradução livre: “O corpo é um rascunho, na melhor das hipóteses a ser melhorado, na pior das 
hipóteses a ser eliminado.” 
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opera de acordo com a lógica do corpo separado do sujeito, do corpo fracionado dos 

outros e também de si próprio, é interessante pensar como as pessoas anseiam por 

esse retorno à uma unidade universal (no sentido do corpo ser o sujeito e, ao mesmo 

tempo ser o cosmos, o todo) e, para isso, fazem uso de tecnologias desenvolvidas 

por essa mesma medicina. É como se a tecnociência provesse, a um só tempo, a 

doença e o remédio. Como fica mais visível nessa citação: 

 

Elliott (2003) uses interviews with patients and psychiatrists to conclude that 
in many cases, people seek changes in their identity and behavior with 
psychopharmaceuticals because they seek authenticity. Kramer (1993), in 
his landmark book Listening to Prozac, explored the same issue when 
patients reported that they felt “more like themselves” on Prozac than 
without. Elliott‟s primary critique of this phenomenon is that pharmaceutical 
companies capitalize on the late modern trend of obsession with personal 
identity by marketing an array of drugs as a key to self-fulfillment and the 

removal of barriers to the “real” self. 
84

(HOGLE, 2005, p. 708). 
 

 Nesse sentido, ficam perceptíveis duas propostas de solução à incompletude 

humana causada pela dissociação dualista não apenas do espírito ou da alma em 

relação ao corpo, mas mais sutilmente do indivíduo de seu próprio corpo: uma vai ao 

encontro do que nos mostram os filmes e da espécie de nostalgia que acompanha 

as ideias de Le Breton (2004; 2012) – a concepção de que precisamos retomar a 

condição anterior a cisão que se operou entre o indivíduo e seu próprio corpo e que 

configurou a existência do “corpo moderno” -, e a outra que converge com as ideias 

de Haraway (2009) de resignificação da tecnociência e da criação de redes entre 

os sujeitos para que se rompa o individualismo cartesiano atrelado ao uso 

hegemônico da informática da dominação. 

 Le Breton (2004; 2012), se posiciona em favor de uma preservação da 

condição humana que, em certa medida, está atrelada a proposta de se repensar as 

incisões tecnocientíficas no corpo, repensar as consequências sócio-estruturais que 

estão se operando em virtude da não-reflexão sobre a informatização do mundo, 

refletir sobre a incapacidade de se perceber o aspecto simbólico, não mensurável 

                                         
84

 Tradução livre: “Elliott (2003) utiliza entrevistas com pacientes e psiquiatras para concluir que, em 
muitos casos, as pessoas buscam mudanças na sua identidade e comportamento com psicofármacos 
porque procuram autenticidade. Kramer (1993), em seu livro Listening to Prozac, explorou o mesmo 
problema quando os pacientes relataram que se sentiam "mais como a si mesmos" com Prozac do 
que sem. A crítica principal do Elliott a esse fenômeno é a de que as empresas farmacêuticas 
capitalizam sobre a tendência moderna tardia da obsessão com a identidade pessoal, 
comercializando uma variedade de drogas como uma chave para a auto-realização e a remoção de 
barreiras ao self "real".” 
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que ata indefinidamente o indivíduo ao seu corpo e que, portanto, incide sobre a 

condição de humanidade. O alinhamento dessas ideias é o que perpassa também, 

de forma sutil, porém bastante visível, a proposta colocada pelos filmes: a de uma 

crítica ao uso da tecnologia, posto que esta nos faz renunciar a condição humana, 

altera a aleatoriedade essencial à existência dessa forma de estar no mundo. 

 Em contrapartida às reflexões de Le Breton (2004; 2012), vislumbramos as 

propostas de Haraway (2009). Para a autora, não deve haver uma preocupação com 

a preservação de uma condição humana. Preservá-la seria fazer a manutenção de 

binarismos (como natureza/cultura, homem/mulher, organismo/máquina...). A 

informática da dominação é problemática, mas se nos apropriarmos dela e a re-

significarmos será possível não apenas vencer o dualismo cartesiano como também 

alterar as fontes dualistas (e superficiais) de opressão: 

 

Em primeiro lugar, a produção de uma teoria universal, totalizante, é um 
grande equívoco, que deixa de apreender – provavelmente sempre, mas 
certamente agora – a maior parte da realidade. Em segundo lugar, assumir a 
responsabilidade pelas relações sociais da ciência e da tecnologia significa 
recusar uma metafísica anticiência, uma demonologia da tecnologia e, 
assim, abraçar a habilidosa tarefa de reconstruir as fronteiras da vida 
cotidiana, em conexão parcial com os outros, em comunicação com todas as 
nossas partes. Não se trata apenas da ideia de que a ciência e a tecnologia 
são possíveis meios de grande satisfação humana, bem como uma matriz 
de complexas dominações. A imagem do ciborgue pode sugerir uma forma 
de saída do labirinto dos dualismos por meio dos quais temos explicado 
nossos corpos e nossos instrumentos para nós mesmas. [...] Significa tanto 
construir quanto destruir máquinas, identidades, categorias, relações, 
narrativas espaciais. (Ibidem, p. 98-99). 

 

O ícone de ciborgue engloba a ideia de que se pode escolher a própria 

personificação ou incorporação. O corpo se tornaria um lugar de relações, ao invés 

de um pacote ou uma embalagem com alguma forma de agência. Um exemplo para 

se pensar sobre a natureza das mudanças da subjetividade e da agência são as 

próteses tecnológicas, pois elas podem ser muito mais do que meras extensões em 

uma tentativa de recuperar a unidade corporal, elas podem se configurar como novas 

formas de existir no mundo. Sendo assim as próteses não visam uma unidade 

corporal porque escapam à normalidade, não visam aprimorar experiências ou 

atividades porque se mostram completamente singulares, não são elas comparáveis 

à parâmetros de vivência ou mesmo de sensoralidade – porque essencialmente 

diferentes. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que o corpo se torna 

supranumerário, informatizado e separado do indivíduo que dele passa a ser o dono, 
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há uma espécie de retorno à uma condição anterior a essa cisão corpo/indivíduo. 

Isso porque o corpo torna-se um lugar de relações, e não um mero invólucro com 

agência, o corpo (com o rompimento das barreiras entre máquina, animal-humano e 

animal-não-humano) volta a se juntar ao indivíduo e, porque não, ao cosmos. 

 

Toda história que começa com a inocência original e privilegia o retorno à 
inteireza imagina que o drama da vida é constituído de individuação, 
separação, nascimento do eu, tragédia da autonomia, queda na escrita, 
alienação; isto é, guerra, temperada pelo repouso imaginário no peito do 
Outro. Essas tramas são governadas por uma política reprodutiva – 
nascimento sem falha, perfeição, abstração. Mas existe um outro caminho 
para ter menos coisas em jogo na autonomia masculina, um caminho que 
[…] passa pelas mulheres e pelos ciborgues no tempo-presente, ilegítimos 
[...], que recusam desaparecer quando instados, não importa quantas vezes 
um escritor „ocidental‟ faça comentários sobre o triste desaparecimento de 
um outro grupo orgânico, primitivo, efetuado pela tecnologia „ocidental‟. […] 
Esses ciborgues da vida real […] estão ativamente reescrevendo os textos 
de seus corpos e sociedades. A sobrevivência é o que está em questão 
nesse jogo de leituras. (Ibidem, p. 89-90). 

 

 Para tentar deixar mais palpável o que estou dizendo, organizei o esquema 

abaixo, de modo a simplificar a visualização das relações à que me proponho. 

 

 

 

TABELA 3 – RELAÇÃO ENTRE CONDIÇÃO HUMANA, INFORMATIZAÇÂO DO 

MUNDO E PROPOSTA DE INSUBORDINAÇÃO EXISTENCIAL E AS IDEIAS DE LE 

BRETON E HARAWAY 

 Le 

Breton/Gattaca/Equilibrium 

Haraway 

Condição humana A ser preservada A ser descartada 

Informatização do 

mundo 

O autor denuncia os perigos A autora atenta para a 

informática da dominação e 

propõe (re)apropriação e re-

significação das ferramentas de 

controle 
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Proposta para uma  

existência menos  

subordinada ... 

...ao controle científico:  

retorno à existência  

anterior à cisão individualista 

...ao controle científico e aos 

dualismos: transformação dos 

sujeitos em informação de  

modo a romper as  

fronteiras ontológicas e 

mantenedoras de relações de 

opressão 

Fonte: A autora 

 

Le Breton se aproxima do posicionamento final colocado pelos filmes, mas, ao 

mesmo tempo, há um posicionamento nas películas que vai ao encontro do que 

Haraway (2009) propõe se pensarmos na forma como o personagem Vincent 

subverte o controle microscópico ao utilizar o material orgânico de Jerome para 

alcançar seu objetivo de ser astronauta – Vincent é, como já falado anteriormente, 

simultaneamente um ciborgue e um paradigma de ser humano intocado pela ciência. 

É nesse sentido que os autores acabam por serem também, de determinada forma 

meus “nativos”, pois realizam um debate correlato ao que é colocado nos filmes. 

Seus trabalhos colocam o mesmo tipo de problemática que as películas, debate este 

no qual os filmes se aproximam mais das críticas de Le Breton (2004; 2012) e Hogle 

(2005), ainda que, em certa medida, se operem as apropriações características dos 

ciborgues de Haraway (2009). 

Seja a partir do posicionamento de Le Breton (2004; 2012) – caracterizado por 

uma quase nostalgia a uma condição de existência anterior à cisão do indivíduo em 

relação ao seu próprio corpo, um apelo pela preservação da condição humana –, 

seja a partir das ideias colocadas por Haraway (2009) – que propõe um abandono da 

busca pela condição humana e uma reapropriação das ferramentas de cisão 

individualista –, num fim último, as duas propostas estão convergindo para um 

mesmo ponto: o (re) estabelecimento da conexão dos indivíduos entre si, consigo 

mesmos e com os cosmos – incluindo aí, arrisco dizer, todas as formas de 

existência, seja ela animal, seja ela mineral.  

Trata-se, em ambos os casos, de uma proposta de retomada da simbiose com 

o mundo, não no sentido de uma uniformização, mas de uma singularidade 

enriquecida e enriquecedora, a busca por uma co-arquitetura na construção de seus 

próprios saberes e dos saberes sobre si próprio/a. Trata-se de comungar – não no 
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sentido judaico-cristão, mas no sentido religioso, do latim re-ligare, que significa 

voltar a ligar, ou simplesmente religar.85 

Esse sentido de conexão fica nítido nas palavras finais de Vincent, em 

Gattaca, quando ele está prestes a deixar a Terra: 

 

Para alguém que não foi feito para este mundo, devo admitir... de repente, 
está sendo difícil deixá-lo. Dizem que cada átomo do seu corpo, um dia, foi 

uma estrela. Talvez eu não esteja partindo. Talvez eu esteja indo para casa. 
 

Trata-se da (re)tomada da capacidade de procurar os próprios nervos através 

da pele do mundo, tal como quem procura as raízes das árvores através da terra, 

trata-se de inundar o pulmão com o ar que ronda o planeta há séculos, trata-se de se 

permitir dançar em espiral com a poeira das estrelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
85

 Retirado de: <http://www.dicionarioetimologico.com.br/searchController.do?hidArtigo=5F525F72C50 
BFAE2C6713C90C107E859>. Acesso em 04/12/2013. 

http://www.dicionarioetimologico.com.br/searchController.do?hidArtigo=5F525F72C50BFAE2C6713C90C107E859
http://www.dicionarioetimologico.com.br/searchController.do?hidArtigo=5F525F72C50BFAE2C6713C90C107E859
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