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1. Jornada nas Estrelas dos anos 60 ao século XXI: como começou e seu objetivo

 

A ficção científica é um tema bastante controverso. Então, por que falar dele? Ao se

assistir a um filme de ficção científica, tem-se a sensação de que a história nada tem a ver com

a nossa realidade, mas não é bem assim. Um bom exemplo, são os filmes de “Guerra nas

Estrelas”.  Apesar de falarem em “inimigos interplanetários”,  eles pretendem criticar,  entre

outras coisas, a violência no nosso planeta. Pode ser que George Lucas não tenha pensado

assim ao criar seus filmes, mas, uma análise mais profunda das histórias pode nos levar à essa

conclusão.

Este gênero narrativo faz uma ligação entre o real e o imaginado, existindo desde a

mitologia grega com “figuras e bonecos mecânicos animados pelo poder divino”1, mas ela era

considerada  como  um  gênero  impuro  exatamente  por  isso.  Foi  no  século  vinte,  com  o

crescente  sucesso  da  ficção  científica  através  de  filmes,  como  “2001,  Uma  Odisséia  no

Espaço”,  que ela  mereceu  ser estudada com mais  profundidade nos meios  acadêmicos de

“áreas de comunicação social, humanas e teórico-experimentais”2.

Sempre que se fala  nesse tema,  as  pessoas  logo  imaginam coisas  do tipo:  guerras

interplanetárias, extraterrestres malvados que pretendem dominar nosso planeta e coisas deste

gênero.  No  entanto,  Jornada  nas  Estrelas  foi  diferente,  na  medida  em  que  as  histórias

pretenderam mostrar que o ser humano tem a capacidade de viver em harmonia e colaboração

mútua. A criação e a utilização da fotografia no século XIX facilitou a visão estereotipada das

minorias, como os negros e os orientais, mas em Jornada nas Estrelas, desde o início – que

começou durante a Corrida Espacial e continuou a ser exibida após dela –, os personagens não

eram estereotipados.

Falando de uma maneira geral, os “humanóides” (termo usado para designar todos os

seres  com  capacidade  de  comunicação  cuja  constituição  lembra  a  do  ser  humano)  têm

relações  de  “paz  armada”  –  numa clara  comparação  à  Guerra  Fria  –  ou  de  cooperação,

amizade e ajuda mútua ou não se envolviam com os planetas da “Federação dos Planetas

Unidos”  (numa  alusão  à  ONU),  pois  “estavam  envolvidos  demais  com  seus  próprios

1RÉGIS, Fátima.  Os Autômatos da Ficção Científica: Reconfigurações do Imaginário Tecnológico e das
Tecnologias de Informação e da Comunicação. Trabalho apresentado ao NP Tecnologias da Informação e da
Comunicação, do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom.
2RÉGIS, Fátima.  A Ficção Científica e a Questão da Subjetividade Homem-Máquina. Artigo baseado na
tese de doutorado “Nós,  Ciborgues: A Ficção Científica como Narrativa da Subjetividade Homem-Máquina,
defendida em maio de 2002 na ECO/UFRJ.



problemas”, como bem disse o Tenente-Comandante Data em um dos episódios.3 Ou seja,

nem todo ser humano era bom, nem todo extraterrestre era mau.

A própria  escolha da tripulação da ponte de comando (que pode ser comparada  à

cabine do piloto) foi feita para mostrar o espírito de colaboração entre as diversas raças, como

bem disse o ator William Shatner:

“Em algum lugar na mente de alguém, talvez de Gene, talvez de Joe D’Agosta, o diretor
de  elenco,  surgiu  o  conceito  maravilhoso  e,  algo  inovador  para  a  época,  de  ter  uma
tripulação multicultural, pois, no futuro, não haveria apenas uma raça, mas muitas e seria
uma glória de diferentes idiossincrasias.”4

E como bem disse o próprio criador da série, Gene Roddenberry5 no comentário de um

dos episódios:

“E como se não fosse o bastante (...) havia uma mulher como segundo no comando da
nave  espacial  (...)  Eu  me  recusei  a  padronizar  a  tripulação,  o  que  significaria  todos
brancos.”6

Se analisarmos todos os filmes exibidos na televisão (que contabilizam cinco) e ainda

os filmes do cinema, vemos o exemplo claro dessa escolha.

A  mulher  tem  funções  importantes  tanto  na  área  humana,  quanto  tecnológica  ou

médica.  Temos  mulheres  com  função  de  engenheira-chefe,  oficial  de  ciências,  médica,

primeira oficial e, até mesmo, como capitã de nave estelar. Durante a primeira temporada da

Série Clássica, a atriz Nichelle Nichols quis sair do seriado por achar que estava sendo mal

aproveitada. Foi quando, um dia, ela conheceu o líder político, Martin Luther King. Em uma

conversa com Luther King, Nichelle contou-lhe sobre sua decisão de abandonar o seriado, foi

então que ele lhe disse:

“Você não pode sair! Você não sabe quem você é? Não sabe o que tem? Não sabe que faz
parte da história? Você está abrindo uma porta e não pode deixar que ela se feche. O fato
de  você  estar  na  Enterprise,  no  comando,  numa  missão  pacífica  de  exploração,  está
mudando a televisão para sempre. Você criou uma personagem com dignidade, beleza,
inteligência e não pode abandoná-la. Você é um exemplo e não estou falando de exemplo
para  crianças  negras.  A sua  mensagem é  importante  para  todos que  não  se  parecem
conosco e que nos vêem, pela primeira vez, como devemos ser vistos: como iguais. Como
iguais! Em exploração pacífica.”7

3JORNADA nas Estrelas – A Nova Geração, no episódio Solidão: “Data: Estavam envolvidos demais em seus
próprios problemas para desabilitar a nave e assassinar o engenheiro-chefe. Se pudessem escolher, prefeririam
matar uns aos outros do que a nós.”
4Fala do ator tirada do documentário JORNADA nas Estrelas – Bastidores apresentado por William Shatner que
fez o Capitão Kirk da Série Clássica.
5Criador da Série dos anos 60. Morreu em 1992, antes de ver sua criação fazer tanto sucesso.
6Fala de Gene Roddenberry no comentário do DVD JORNADA nas Estrelas – A Série Clássica, no episódio “A
Cidade à Beira da Eternidade”, exibido em 13 de abril de 1967. Entrevista dada pelo criador em 1986, tirada do
DVD mencionado acima da Paramount Pictures Corporation.
7Transcrição de parte da fala de Nichelle Nichols, tirada do documentário JORNADA nas Estrelas – Bastidores,
mencionado anteriormente, quando ela menciona seu encontro com Martin Luther King.



Através dessa fala, podemos perceber que a simples presença de uma mulher negra

num seriado de televisão e, posteriormente, no cinema, era uma coisa inédita até então. E isso

foi feito também com o objetivo de mostrar que todos os homens são iguais8, assim como diz

a constituição.

Vemos  também  alienígenas  que  são  importantes,  exercendo  funções  de  chefe  de

segurança, primeiro oficial, oficial de ciências e até como embaixador da Federação.

Quanto aos representantes da raça humana9, temos o russo Chekov e o oriental Sulu,

para fazer uma crítica à Guerra Fria, os negros – como crítica ao preconceito – e até um índio.

Todos  esses  personagens  também  exercem  funções  importantes,  como  a  de  oficial  de

armamentos, piloto da nave, engenheiro-chefe, segurança, oficial de ciências e como primeiro

oficial. George Takei conta, no livro Jornada nas Estrelas - Memórias:

“(...) era muito difícil, para atores asiáticos, serem escolhidos para o elenco em quaisquer
outros papéis que não os de criados (...) No dia seguinte, tive que me encontrar com Bill
Theiss  (...)  À  medida  que  olhava  para  ele,  fui  realmente  me  emocionando  com  a
perspectiva de trabalhar  (...)  num papel que não era nada estereotipado e que poderia
mostrar-se inspirador para pessoas como nós.”10

Temos  também  um  andróide  (um  robô  com  forma  humana,  mas,  no  caso,  sem

emoções) e um “doutor holográfico” (médico de realidade virtual).

O motivo da escolha de raças diferentes foi uma determinação de Gene Roddenberry

com o intuito de promover uma crítica explícita à Guerra Fria, ao preconceito social, racial e

sexual; e ao medo irracional do extraterrestre. Durante o final dos anos 60, essa era uma coisa

rara  na televisão norte-americana,  que se utilizava da censura  para interferir  em todos os

programas a serem exibidos, mas, como disse Dorothy C. Fontana:

“Jornada nas Estrelas podia. Jornada nas Estrelas podia falar de tudo com a desculpa de
ter acontecido em outro planeta.”11

Dito isto, podemos perceber o grau de importância que o criador dava para a escolha

de uma tripulação multicultural,  como se ele quisesse dizer:  “olha todos podem viver  em

harmonia e colaboração, independente de classe, raça, sexo, ou nível social e devemos tratar a

todos com a mesma consideração que tratamos a nós mesmos”12.

8Grifo da Autora.
9Grifo da Autora.
10SHATNER, William e KRESKI, Chris.  Jornada nas Estrelas – Memórias. Rio de Janeiro: Editora Nova
Fronteira, 1996, pág. 85 e 86.
11Fala  da  escritora  e  revisora de roteiros,  Dorothy C.  Fontana  no documentário  JORNADA nas Estrelas  –
Bastidores, citado anteriormente.
12Grifo da Autora.



Quanto aos temas, eles foram escolhidos de acordo com a época em que os filmes

foram exibidos, tanto na TV quanto no cinema. Este trabalho pretende analisar alguns dos

temas recorrentes dos filmes da televisão e os temas mais importantes dos filmes do cinema

escolhidos.

A Guerra  Fria,  uma das  poucas  críticas  de todos os  filmes,  foi  contestada  com a

representação da rivalidade entre os seres humanos (numa comparação aos norte-americanos)

e os klingons (numa alusão aos vikings13). A Guerra do Vietnã era representada pela própria

filosofia dos filmes, que pode ser percebida através da fala dos créditos iniciais:

“Espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise, prosseguindo
em sua missão, para explorar novos mundos, pesquisar novas vidas, novas civilizações,
audaciosamente indo aonde ninguém jamais esteve.”14 

Esta frase mostra que as missões da Enterprise15 são de paz e exploração, nos fazendo

lembrar  das  missões  de  exploração  pacífica  do  Pólo  Sul  feitas  por  vários  países  e

exemplificada em todos os filmes de “Jornada nas Estrelas”, seja no cinema, seja na televisão.

Este tema estará mais bem exemplificado em capítulo posterior.

Como já foi dito anteriormente, houve cinco seriados de televisão com o nome Jornada

nas Estrelas. O objetivo deste estudo não é falar de todos os temas abordados na série, seja

nos filmes de média-metragem – exibidos na televisão –, seja nos filmes do cinema, mas

apenas os temas recorrentes e os mais controversos, com uma seleção de cenas de filmes que

consideramos importantes para serem analisados, visto que Jornada nas Estrelas não foi criado

apenas para a diversão do público. A seguir, está relacionado os assuntos a serem abordados,

de uma maneira em geral.

Assim, a “Série Clássica” – assim chamada por ter dado o pontapé inicial – exibida

entre agosto de 1966 e março de 1968, falava da Guerra Fria, da Guerra do Vietnã (pela

própria  filosofia  do  seriado),  do  nazismo,  do  machismo,  da  Corrida  Armamentista,  dos

problemas em interferir em outras culturas, entre outros.

Já “A Nova Geração”, exibida entre setembro de 1987 e maio de 1994, questionava

sobre a Justiça (a pena de morte) a ética médica profissional, a criação de um ser humano

através da seleção genética, a destruição da camada de ozônio, o fim das hostilidades contra a

Rússia,  o  perigo  da  venda  de  armas,  a  Guerra  do  Vietnã  (contada  como sendo algo  do

passado) e o conhecimento pacífico de outras raças, entre os mais importantes. Por mostrar

13Nota  da  Autora:  os  vikings  eram  um  povo  pacífico  que,  não  se  sabe  por  que,  tornou-se  violento  e
conquistador, dando origem aos russos; portanto, o seriado faz uma comparação dos klingons com os russos.
14Fala do ator Patrick Stewart em todos os filmes de curta-metragem de JORNADA nas Estrelas – A Nova
Geração.
15Grifo da Autora.



um período de paz e harmonia, esta série foi a que mais ganhou prêmios “Emmy” (o prêmio

máximo da televisão norte-americana) dentre todas as séries de Jornada nas Estrelas.

Em “A Nova Missão”  (também chamada  de  “Deep  Space  Nine”16),  exibida  entre

janeiro de 1994 (ou seja, enquanto “A Nova Geração” ainda estava sendo exibida) a fevereiro

de  1999,  aparecem  os  problemas  no  Oriente  Médio,  mencionando  a  intolerância  (o

preconceito), a Anistia Internacional,  a espionagem – numa referência à CIA e à tentativa

desta em eliminar17 seus inimigos quando fala de operações secretas da CIA18, os trabalhos

forçados, além do descaso com os desempregados e os doentes mentais.

A série “A Nova Missão” fez tanto sucesso que em 1995 foi lançada a série “Voyager”

(de janeiro do ano de 1995 a maio de 2001). Mais uma vez, os temas recorrem a problemas

sociais, como a mão de obra barata, a entrega de segredos militares (fazendo uma comparação

com a quebra de sigilo sobre a bomba atômica19), a  predileção20 pela guerra,  a Guerra do

Iraque e o aparecimento de uma nova arma (se referindo às armas químicas usadas na Guerra

do Golfo).

Já a  série  “Enterprise”,  exibida  entre  setembro  de  2001 e maio  de  2005,  segue  a

mesma linha de “Voyager”, com a diferença de mostrar os primeiros passos21 da exploração

espacial, antes mesmo da criação da Federação, mas terminando com sua criação, onde serão

analisados a espionagem industrial, o trabalho degradante (com o exemplo de uma raça de

saqueadores22), a clonagem, a reforma legislativa e a segregação dos aidéticos.

Quanto aos filmes do cinema, serão estudados três: “Jornada nas Estrelas IV – Volta

para Casa”,  “Jornada nas Estrelas VIII  – Primeiro Contato” e “Jornada nas Estrelas  IX –

Insurreição”. Estes filmes foram escolhidos por estarem intimamente relacionados e os temas

estudados são: a questão da interferência, ou seja, se devemos ou não interferir em outras

culturas, quando e por que isso deve ser feito, se é justo tirar um povo do lugar em que ele

escolheu  viver  ou  interferir  no  passado  para  corrigir  os  erros  cometidos,  sem  levar  em

consideração  que  os  homens  aprendem  mais  com  seus  erros  do  que  com  seus  acertos;

questões sociais e médicas, como a transferência forçada de um pequeno povo em benefício

de um povo maior, a matança indiscriminada de animais, a conseqüência de levar uma espécie

16Nota da Autora: O termo “Deep Space Nine” em português significa: Estação Espacial Nove, que era o local
onde ocorriam as histórias.
17Grifo da Autora.
18SUPER-INTERESSANTE  Especial.  Os  piores  Momentos  da  Espionagem  –  Conexão  Cuba. In  Os
Arquivos Secretos da Espionagem. Editora Abril pág. 33.
19Idem.
20Grifo da Autora.
21Grifo da Autora.
22Grifo da Autora.



ao  risco  de  extinção  com os  riscos  para  a  vida  no  planeta  Terra,  a  lavagem cerebral,  o

rejuvenescimento contínuo, o tratamento de doenças e os meios ainda primitivos de curar23; e

questões políticas e militares,  como a Corrida Espacial,  a possibilidade de uma 3ª  Guerra

Mundial, a utilização da energia atômica sem os devidos cuidados, a criação dos mísseis, a

utilização de armas de destruição em massa e o uso da força nas transferências de povos.

Estes filmes serão estudados em capítulos posteriores.

Jornada nas Estrelas pode ser vista de duas maneiras: uma de modo superficial, com o

objetivo  do  entretenimento;  outra  de  modo  mais  aprofundado,  buscando  ler  o  sub-texto

inserido em seu conteúdo. Com isto, a série já possuía características de seriados que ainda

acabariam  por  vir  com:  referências  externas,  auto-referências  e  citações24.  Os

desdobramentos que vieram a seguir começaram a se tornar mais intrincados e complexos por

possuírem vários episódios duplos – como “Passado Imperfeito – Partes 1 e 2”25, chegando

até a criar  arcos  dramáticos no quarto e último ano de “Enterprise” – como os episódios

“Fronteira”26, “Estação Polar 12”27 e “Os Superiores”28 que são episódios que falam do Dr.

Soong (que  viria  a  ser  o  criador  de Data)  –  que  não possuem o mesmo nome,  mas têm

continuidade entre si.

Como  referências  externas,  “Jornada  nas  Estrelas”  fez  uso  das  situações  sociais,

políticas e econômicas dos momentos em que os filmes eram exibidos – o filme “Padrões de

Força”29 é  um deles.  Alguns  filmes também possuem auto-referências,  como a  Eugenia30

(citado em  “Semente do Espaço”31 -  filme que conta a  história  de um grupo de  “super-

homens”32 criados geneticamente, “Jornada nas Estrelas II – A Ira de Khan”33 retoma o tema

com o mesmo grupo de “super-homens”); assim como “Fronteira”, “Estrela Polar 12” e “Os

Superiores”  e  “Seleção  Artificial”34,  citados  anteriormente.  Ainda  houve  várias  citações,

geralmente a livros famosos, como os de Shakespeare, ou até Moby Dick em “Jornada nas

23Grifo da Autora.
24RÉGIS, Fátima. Da Cultura de Massa à Cultura Ciber: A Complexidade da Mídia e do Entretenimento
Popular.  APUD;  Seriados de TV e desenvolvimento de competências cognitivas: uma análise das séries
“Perdidos no Espaço”  e “Lost”. APUD.
25Ver história e data de exibição no próximo capítulo.
26Exibido em 29 de outubro de 2004.
27Exibido em 5 de novembro de 2004.
28Exibido em 19 de novembro de 2004.
29Este filme será analisado posteriormente.
30Nota da Autora: Eugenia é separar os indivíduos de “raça pura” para se reproduzirem entre eles, seguindo o
padrão  nórdico  e  olímpico.  O  filme  “Semente  do  Espaço”  menciona  uma  grupo  de  ‘homens’  criados
geneticamente com mais inteligência e força superior à de um homem normal.
31JORNADA nas Estrelas – A Série Clássica, exibido em 16 de fevereiro de 1967.
32Grifo da Autora.
33Exibido pela primeira vez nas salas de cinema em 4 de junho de 1982.
34JORNADA nas Estrelas – A Nova Geração, exibido em 30 de janeiro de 1989.



Estrelas VIII – Primeiro Contato” quando a personagem Lily está conversando com o Capitão

Picard sobre os Borgs:

“Picard: ‘E ele empilhou na corcova da baleia branca o acúmulo de toda raiva e ódio
que sua raça sentia. Se seu peito fosse um canhão, nela teria disparado seu coração.’
Lily: O quê?
Picard: Moby Dick.”35

Vale lembrar que todos os filmes a serem mencionados não criticavam sobre um único

tema, mas, para efeito de exemplo, será mostrado uma temática de cada um como meio de

exemplificação e representação do seu momento histórico, que serão comentados com suas

respectivas datas de exibição, seja na televisão, seja no cinema.

35JORNADA nas Estrelas VIII – Primeiro Contato. Diálogo entre Lily e Picard: “Lily: Sinto muito! Não quis
interromper sua busca! O Capitão Ahab deve ir caçar a baleia! Picard: O quê? Lily: Tem livros no século 24?
Picard: Não se trata de vingança. Lily: Mentiroso! Picard: Trata-se do futuro da humanidade! Lily:  Jean-Luc,
exploda a maldita nave! Picard: Não! Não! Não sacrificarei a Enterprise! Já fizemos concessões demais. Muitas.
Invadem  nosso  espaço  e  nós  recuamos.  Assimilam  mundos  inteiros  e  nós  recuamos.  Chega!  Temos  que
estabelecer  um limite!  Eles não avançam mais!  E vou fazer  com que  eles paguem pelo que  fizeram!  Lily:
Quebrou suas navezinhas. Até a vista, Ahab... Picard: “E ele empilhou na corcova da baleia branca o acúmulo de
toda raiva e ódio que sua raça sentia. Se seu peito fosse um canhão, nela teria disparado seu coração.” Lily: O
quê? Picard: Moby Dick.”



2. Crítica sócio-política: da Corrida Armamentista à Guerra do Golfo

A crítica ao machismo foi mostrada no filme  “O Estranho Charlie”36. Charlie é um

jovem humano (criado  por  uma raça  extraterrestre  não-corpórea37)  que  começa a  ter  seu

primeiro desejo por uma mulher e não entende por que um homem não pode dar um tapinha38

no bumbum de uma mulher. Quando ele pede explicações ao capitão, este sente vergonha ao

tentar explicar como se deve agir com as mulheres sem fazê-las se sentir inferiorizadas.

“Semente  do Espaço”,  mostra  seres  humanos que foram geneticamente  criados (ao

final dos anos 90) com habilidades especiais e que provocaram as Guerras Eugênicas39 e que

tentam se apoderar da Enterprise. Tem aqui um dilema a ser apresentado ao espectador: se é

ético ‘fabricar’ um ser humano escolhendo seus genes ou se devemos deixar a natureza correr

sozinha, mas será que:

“Quando um casal resolver – se isso possível for – que o fruto material do seu amor seja
um homem de olhos azuis, cabelos louros, porte atlético, personalidade extrovertida, com
inclinação  para  a  Matemática,  poderá  estar  colocando-o numa  verdadeira  ‘camisa  de
força’...”40?

É uma questão bastante controversa, pois não sabemos se temos o direito de escolher

como serão nossos filhos. Se isso vier a acontecer, será que o ser humano deixará que uma

criança com Síndrome de Down viver? Ou vai ‘pretender’ interromper sua vida, por ela não

ser ‘perfeita’? Onde está a ética médica neste caso?

 Como já  foi  dito  anteriormente,  a  Guerra Fria  foi  um dos temas abordados.  Entre

outras coisas, ela também estava representada pela rivalidade entre os humanos e os klingons

e bem exemplificada no filme “Missão de Misericórdia”41 – filme que mostrou que cada um

dos lados42 luta pelo direito de influência43 num planeta neutro.

A  Corrida  Armamentista  foi  criticada  através  das  “escaramuças”  entre  os  seres

humanos e os klingons. O filme “Uma Guerra Particular” – que fala sobre a tentativa de dar

armas a um povo – é uma referência direta à isso e ao resultado dessas atitudes no século XX:

36JORNADA nas Estrelas – A Série Clássica, exibido em 15 de setembro de 1966.
37Nota da Autora: Não-corpórea significa que é uma raça que não tem corpo, exclusivamente feita de energia.
38Grifo da Autora.
39Nota  da  Autora:  a  chamada  ‘guerra  eugênica’  teria  sido  uma  guerra  provocada  pelos  seres  humanos
modificados que teriam tentado dominar o planeta Terra no final dos anos 90. O motivo da guerra é que eles se
achavam superiores ao ser humano  comum e que, por isso,  se consideravam no direito de poder dominar  o
planeta.
40MARQUES,  Luiz  Guilherme.  Algumas  reflexões  sobre  a  Eugenia.  Artigo  retirado  do  Blog  Direito  e
Trabalho, editado pelo Mmo Jorge Alberto Araújo.
41JORNADA nas Estrelas – A Série Clássica, exibido em 23 de março de 1967.
42Grifo da Autora.
43Nota da Autora: o termo utilizado está se referindo às tentativas dos EUA e da URSS em ganhar um maior
número de aliados entre os países neutros durante a Guerra Fria.



“Magro, você se lembra das guerras na selva do século vinte no continente asiático? Duas
forças gigantes envolvidas, como a gente e os klingons? (...) O que você teria sugerido?
Que um lado desse aos amigos armas esmagadoras? A humanidade nunca teria vivido (...)
A única saída é o que houve então; equilíbrio de forças.”44

Através desta fala, o criador do seriado tenta mostrar que o mais importante não é ter

armas, mas manter um equilíbrio de forças para evitar uma destruição em massa e que foi isso

que possibilitou a humanidade de superar esta fase crítica, numa época em que havia uma real

possibilidade de uma 3ª Guerra Mundial com a bomba atômica, que poderia destruir todos os

seres vivos do planeta.

O  nazismo  e  o  crescimento  do  neo-nazismo  foi  abordado  no  filme  “Padrões  de

Força”, onde um historiador instalou um regime nazista em outro planeta. O capitão Kirk está

interrogando John Gill sobre o motivo dele ter escolhido o regime nazista para unificar o

planeta. Após ouvir sua explicação, Spock, Dr. McCoy e Kirk comentam sobre a situação da

Alemanha e de como ela se reergueu, terminando pela crítica feita através da fala do doutor:

“Ele está dizendo, Spock, que um homem que detêm tanto poder, mesmo com a melhor das
intenções, não resiste à tentação de ser Deus.”45

Em “A Nova Geração”, o filme “Justiça”46 fala do perigo da pena de morte, quando o

jovem Wesley – filho da Dra. Crusher – é condenado à morte por ter violado uma lei num

planeta desconhecido e mostrando que a Terra47 não usa mais a pena de morte, sendo assim

mais civilizado48; e, ao mesmo tempo, querendo dizer que a pena de morte não é justificada,

que existem outros meios de mostrar o que está errado, reeducando o criminoso e mostrando o

que pode acontecer com quem comete um delito.

44JORNADA nas Estrelas – A Série Clássica, exibido em 2 de fevereiro de 1968. Diálogo entre Kirk e McCoy:
“Kirk: Se este planeta deve se desenvolver como deveria, devemos igualar os dois lados de novo. Magro, você se
lembra das guerras na selva do século vinte no continente asiático? Duas forças gigantes envolvidas, como a
gente e os klingons? Ninguém achava que devia recuar. McCoy: Sim, eu me lembro. Foi um derramamento de
sangue  que  durou  anos.  Capitão  Kirk:  O  que  você  teria  sugerido?  Que  um  lado  desse  aos  amigos  armas
esmagadoras? A humanidade nunca teria vivido para viajar no espaço, então. Não. A única saída é o que houve,
então; equilíbrio de forças.”
45JORNADA nas Estrelas – A Série Clássica, exibido em 16 de fevereiro de 1968. Diálogo entre John Gill,
Kirk, Spock e McCoy: “John Gill: Planeta fragmentado, dividido... Kirk: Mas por que a Alemanha Nazista? John
Gill: O Estado mais eficiente que a Terra já teve. Spock: É verdade, capitão. Um país pequeno, abatido, falido,
derrotado, ergueu-se em poucos anos para ficar a um passo do domínio mundial.  Kirk: Mas foi algo brutal,
pervertido. Teve de ser destruído a um custo terrível. (...) Spock: Talvez Gill imaginasse que tal Estado, dirigido
de forma benigna, poderia alcançar sua eficiência sem sadismo. Kirk: O problema dos nazistas, não era os líderes
perversos. E tinha. Mas o principal problema era o princípio condutor. McCoy: Ele está dizendo, Spock, que um
homem que detém tanto poder mesmo com a melhor das intenções, não resiste à tentação de ser Deus.”
46JORNADA nas Estrelas – A Nova Geração, exibido em 9 de novembro de 1987.
47Nota da Autora: a Terra, neste caso, está se referindo exatamente aos Estados Unidos.
48Grifo da Autora.



O episódio  “O Rapto dos Inocentes”49, mostra um planeta com pessoas doentes que

estavam estéreis. Os habitantes do planeta desejam fazer uma troca com a tripulação da nave:

suas crianças em troca de uma tecnologia inovadora, o que, claro, os tripulantes recusam.

Algumas crianças são raptadas e o Capitão Picard se vê obrigado a achar uma solução para o

caso.  A  doutora  consegue  descobrir  que  os  habitantes  estão  sofrendo  da  radiação  solar,

provocada pela ausência da camada de ozônio do planeta. O objetivo desta crítica é chamar a

atenção às emissões de gás carbônico na atmosfera feita pelo ser humano (que continua a

fazer isso, infelizmente), mas que gerou um amplo debate sobre o assunto na ECO/92.

Já “Arsenal da Liberdade”50 questiona um outro lado da Corrida Armamentista, que é

o perigo de vender armas a qualquer um – criticando, desta forma, os Estados Unidos, que

ainda  vendia  armas  nessa  época  –,  inclusive,  o  inimigo.  Neste  filme,  em especial,  eles

descobrem que todos os habitantes do planeta morreram por conta desse descuido.

A  história  de  “Seleção  Artificial”51 apresenta  uma  estação  de  pesquisa  que  faz

clonagem e escolha de genes para criar um ser humano perfeito52. Neste filme, o clone53 tem

anticorpos  especiais  para eliminar  qualquer  doença,  em compensação,  seus  pais54 tiveram

contato com um vírus de gripe, que gerou um envelhecimento acelerado, podendo levá-los à

morte em pouco tempo.  A relevância  é  criticar  sobre a  seleção de genes  para  criar  seres

perfeitos que pode acabar afetando a saúde dos seus criadores. Este tema tem tudo a ver com a

Eugenia que não deixa de ser um “melhoramento da raça”55; ao mesmo tempo, é uma outra

maneira de pensar na seleção de genes da que foi mencionada em “Semente do Espaço”.

Dentro  do  contexto  do  seriado,  “A  Emissária”56 cita  uma  guerra  antiga  entre  os

humanos e os klingons; isso nos leva a pensar na Guerra do Vietnã, que foi um reflexo da

rivalidade entre os EUA e a Rússia, tentando nos mostrar que a guerra só provoca morte e

destruição.

O filme  “Darmok”57 é um dos filmes mais bonitos,  pois  demonstra  a tentativa do

Capitão Picard em conhecer uma nova raça, que ele nunca ouviu falar, cuja linguagem ele

desconhece;  apenas  porque  ele  deseja  “conhecer  novas  civilizações”  e  fazer  um contato

49JORNADA nas Estrelas – A Nova Geração, exibido em 15 de fevereiro de 1988.
50JORNADA nas Estrelas – A Nova Geração, exibido em 11 de abril de 1988.
51Episódio citado anteriormente.
52Grifo da Autora.
53Grifo da Autora.
54Grifo da Autora.
55Grifo da Autora.
56JORNADA nas Estrelas – A Nova Geração, exibido em 29 de junho de 1989.
57JORNADA nas Estrelas – A Nova Geração, exibido em 30 de setembro de 1991.



pacífico com ela. As cenas com o capitão tentando descobrir o que seu ‘novo amigo’ está

dizendo são muito interessantes.

O roteiro de “Ética”58 é sobre um tripulante da nave (klingon) que sofre um acidente e

fica paralítico, mas ele poderia recuperar 70% de sua habilidade motora, o que não o satisfaz.

Uma médica que conhece bem a fisiologia klingon é chamada e tenta convencer à médica-

chefe da Enterprise de que o paciente poderia tentar um novo método, criado por ela, mas que

ainda não foi testado em seres humanos. O objetivo é tentar provocar uma discussão sobre os

métodos de experimentação, se devemos ou não usar o ser humano como cobaia e até que

ponto isso deva ser feito, como podemos perceber no diálogo:

“Crusher:  O primeiro princípio da medicina é nunca fazer o  paciente  piorar.  Neste
momento, Worf está vivo e ativo. Caso se submeta à operação, pode sair dela morto.
“Picard:  Isso pode não ser uma boa medicina,  mas,  para Worf,  talvez  seja a única
escolha.”

De acordo o Código de Médica Ética: “É vedado ao médico executar ou participar de

pesquisa  médica  em que  haja  a  necessidade  de  suspender  ou  deixar  de  usar  terapêutica

consagrada e, com isso, prejudicar o paciente.”59 E é exatamente o que é mostrado em “Ética”:

o procedimento que a médica quer experimentar é uma cirurgia que “pode matar o paciente ou

fazer com que ele melhore 100%”, para isso, evidentemente, a terapêutica consagrada deveria

deixar de ser usada. Mas, se o paciente consentir em participar da experiência, o que se deve

fazer? Quem tem o direito de decidir qual é o melhor tratamento: o paciente ou o médico?

Através do diálogo entre Crusher e Picard, podemos perceber o quanto é delicada a questão e

que a sociedade ainda não chegou a um consenso.

Em “A Nova Missão”, o filme “Prólogo do Passado”60 mostra um criminoso exilado

tentando voltar a seu lugar de origem. Esta análise abordará a questão do retorno de exilados

políticos com um destaque para a Anistia Internacional61, uma instituição criada para proteger

os direitos universais do ser humano, dando a ele condições de retorno a seu país, direito de

julgamento justo, etc. O exilado em questão é um antigo criminoso de guerra que deseja ter

anistia, colocando-se a questão se um ‘criminoso de guerra’ tem o direito de se arrepender

pelos seus crimes e retornar a seu país.

58JORNADA nas Estrelas – A Nova Geração, exibido em 2 de março de 1982.
59ÉTICA em debate. Artigo publicado no site Jornal de Medicina.
60JORNADA nas Estrelas – A Nova Missão, exibido em 10 de janeiro de 1993.
61ALMANAQUE ABRIL 2008, Editora Abril. 34ª. Edição, pág. 76. A Anistia Internacional é uma instituição
não-governamental em atividade desde 1961 que luta pelo respeito aos direitos humanos universais.



Ao analisar  “Cardassianos”62 pode-se  ver  uma referência  à  intolerância  racial,  ao

mostrar um casal de bajorianos63 e seu filho adotivo cardassiano64, mas que demonstram ter

preconceito contra os cardassianos, como disse o garoto:

“Sabe quantos  bajorianos os  cardassianos mataram durante  a  ocupação? Mais  de  dez
milhões. Fizemos uma prova sobre isso na escola. Gostaria de não ser cardassiano.”65

Esta fala reflete um preconceito contra sua própria raça e isso acontece muito no nosso

planeta, não apenas contra os negros, mas também contra todos os que forem diferentes do

branco de olhos azuis66.

O  episódio  “Mal  Necessário”67 volta-se  para  um  acontecimento  do  passado  do

seriado: alguns anos antes, o planeta Bajor esteve sob o poderio militar dos cardassianos, onde

a  Estação  Espacial  era  uma  base  estelar  cardassiana.  Um  grupo  de  rebeldes  bajorianos

tentaram matar o cardassiano responsável pela ocupação da estação (Gul Dukat).  Vendo o

lado crítico da história, pode-se perceber que se refere à tentativa frustrada da CIA em matar

Fidel Castro68.

O filme  “Santuário”69 comenta sobre  uma nova civilização que fugiu  de seu país

porque este tinha sido dominado por outra civilização e estava obrigando o povo de origem a

trabalhos forçados. Ao entrar na Estação e encontrar um lugar onde eles tinham liberdade,

eles se sentiram felizes. Este filme critica toda e qualquer dominação, ou governo autoritário

que já houve (e ainda há), no nosso planeta, com o intuito de dizer que a felicidade depende

da liberdade70.

Em  “Passado Imperfeito – Parte 1”71 fala do descaso com os desempregados e os

doentes mentais, que, no filme, não têm para onde ir e são alojados em bairros chamados de

“Santuário”:  a  comida  é  racionada  (ou  seja,  eles  comem pouco),  tem poucos  médicos  e

62JORNADA nas Estrelas – A Nova Missão, exibido em 24 de outubro de 1993.
63Nota da Autora: os bajorianos são uma raça apresentada pela primeira vez por este seriado, que pode ser
comparada aos palestinos.
64Nota da Autora: os cardassianos também são apresentados pela primeira vez pelo seriado, que podem ser
comparados aos iraquianos.
65Diálogo entre O’Brien e Rugal (o garoto cardassiano): “O’Brien: Não há nada de errado em ser cardassiano.
Rugal: Sim, há. (...) O’Brien: Não se pode julgar toda uma raça. Não se pode odiar todos os cardassianos, todos
os klingons,  ou todos os humanos. Conheci cardassianos de que não gostei. E conheci outros de que gostei.
Como você. Rugal: Sabe quantos bajorianos os cardassianos mataram durante a ocupação? Mais de dez milhões.
Fizemos uma prova sobre isso na escola. Gostaria de não ser cardassiano.”
66Grifo da Autora.
67JORNADA nas Estrelas – A Nova Missão, exibido em 14 de novembro de 1993.
68SUPER-INTERESSANTE.  Os piores momentos da espionagem – A Conexão Cubana.  In Os arquivos
secretos da espionagem – revelações exclusivas do verdadeiro mundo das ações ocultas. Editora Abril: março de
2007, Edição 238-A, pág. 34.
69JORNADA nas Estrelas – A Nova Missão, exibido em 28 de novembro de 1993.
70Grifo da Autora.
71JORNADA nas Estrelas – A Nova Missão, exibido em 2 de janeiro de 1995.



hospitais  (não  há  condições  de  saúde),  tem poucas  moradias  (muitos  dormem nas  ruas),

enfim:  péssimas condições  de  vida.  Estas  características nos  fazem lembrar  dos  bairros  e

países  pobres  do  planeta,  que  passam  pelos  mesmos  problemas,  e  a  sociedade  está  tão

acostumada72 a ver isso que, como diz Dr. Bashir: “causar sofrimento às pessoas porque você

se esqueceu de se importar – isso é realmente difícil de entender”73.

Passando a analisar “Jornada nas Estrelas – Voyager”,  com o filme  “Princípios”74,

ver-se-á  o  questionamento  de  um  dos  princípios  da  lei  da  Federação:  a  troca  de  uma

tecnologia por outra, para beneficiar duas civilizações diferentes. Neste caso específico, há

uma indagação sobre a tentativa da CIA de atrasar o desenvolvimento da tecnologia nuclear

no Irã. A CIA escolheu um cientista desertor russo, entregou-lhe planos falsos e o enviou ao

Irã, mas “o problema foi que a CIA não avisou ao cientista que os planos eram falsos. Ele

percebeu os erros e, gentilmente, consertou as falhas antes de entregar o projeto da bomba aos

seus  clientes”75.  A  discussão  gira  em torno  do  que  é  certo  ou  errado  numa  questão  tão

delicada.

Com “O Senhor da Guerra”76 vemos uma comparação do personagem Tieran77 ao ex-

presidente Bush, quando tenta mostrar que os dois (o personagem e o ex-presidente) gostam

de envolver seus comandados em guerras, como se estivesse dizendo: o nosso presidente é o

“senhor da guerra”78. Claro que é uma crítica à tendência do ex-presidente norte-americano

de  sempre  envolver  os  Estados  Unidos  em guerras  sem sentido,  provocando  milhões  de

mortes e feridos de guerra. O que o novo presidente rechaça.

Em  “Guerra Civil”79,  o tema é sobre uma guerra entre  duas facções  de um povo

poderoso e o filme sugere uma união entre elas para restabelecer a paz. Na realidade, é uma

crítica às constantes guerras entre o Irã e o Iraque (que também são poderosos) por conta do

petróleo, que poderiam se unir em benefício do planeta, mas a sede pelo poder é maior.

Como  conseqüência  da  Guerra  do  Golfo,  Jornada  nas  Estrelas  criou  “A  Diretriz

Ômega”80 que fala de uma nova arma química (capaz de destruir meio mundo) e que deve ser

72Grifo da Autora.
73JORNADA nas Estrelas – A Nova Missão, episódio “Passado Imperfeito – Parte 1”, citado anteriormente.
74Filme exibido em 20 de março de 1995.
75SUPER-INTERESSANTE.  Os piores momentos da espionagem – A Conexão Cubana.  In Os arquivos
secretos da espionagem – revelações exclusivas do verdadeiro mundo das ações ocultas. Editora Abril: março de
2007, Edição 238-A, pág. 33.
76JORNADA nas Estrelas – Voyager, exibido em 20 de novembro de 1996.
77Nota da Autora: Um Chefe de Estado Maior pertencente a uma nova raça apresentada pelo seriado.
78Grifo da Autora.
79JORNADA nas Estrelas – Voyager, exibido em 27 de novembro de 1996.
80JORNADA nas Estrelas – Voyager, exibido em 15 de abril de 1998.



destruída a qualquer custo – no caso, trata-se de uma crítica à arma química criada no Iraque

por Saddam Hussein.

Já  “Mão de Obra”81 conta a história de um planeta onde a mão-de-obra é difícil de

arranjar, mas, ao invés de contratar normalmente, eles raptam uma boa parte dos tripulantes

de naves alienígenas,  apagam suas  memórias  e  os contratam para as  fábricas  por  valores

ínfimos, criticando, deste modo, a mão-de-obra barata.

Em “Jornada nas Estrelas – Enterprise”, no filme “Sombras de P´Jem”82 a tripulação

da nave vai conhecer um mosteiro onde eles encontram os andorianos83 que desconfiam que o

local serve como local de espionagem, o que se descobre ser verdade. O capitão Archer (da

nave  Enterprise)  mostra  o  local  da  espionagem  aos  andorianos,  conquistando  assim  a

confiança deles; claro que a história deseja criticar a espionagem industrial, coisa que sempre

houve na história mundial.

A  história  de  “Saqueadores”84,  fala  da  tentativa  do  capitão  Archer  em conseguir

combustível para sua nave, mas o planeta que ele contacta, já fez negócios com os klingons. O

problema é que os klingons pagam mal, são agressivos com os habitantes do planeta e até o

saqueiam,  enquanto  eles  têm  as  mínimas  condições  de  trabalho:  aparelhos  modernos,

remédios essenciais, casas decentes. Archer decide livrá-los dos vilões85 ensinando-os a lutar e

criticando o trabalho braçal degradante provocado pela ausência de valorização pelo trabalho

braçal86.

Os constantes seqüestros tanto de pessoas quanto de aviões ocorridos entre 2001 e

2002, foi motivo para criarem o filme “Carga Preciosa”87, que conta a história de uma pessoa

importante que foi seqüestrada, cujos seqüestradores queriam um resgate. Neste caso, a vítima

saiu ilesa, o que não ocorre em todos os casos de seqüestro, como se o filme quisesse dizer

que “se a sociedade estivesse bem preparada para resolver esses casos,  não haveria  tantas

mortes nem feridos”88.

81JORNADA nas Estrelas – Voyager,  é um episódio duplo dividido em duas partes de 45 minutos,  um foi
exibido em 21 de fevereiro de 2001 e o outro foi exibido em 28 de fevereiro de 2001.
82Filme exibido em 6 de fevereiro de 2002.
83Nota  da  Autora:  os  andorianos  apareceram  pela  primeira  vez  na  Série  Clássica  como  pertencentes  à
Federação. Neste  seriado, ainda não existe a Federação e eles são inimigos dos vulcanos (civilização à qual
Spock pertence).
84JORNADA nas Estrelas – Enterprise, exibido em 30 de outubro de 2002.
85Grifo da Autora.
86Grifo da Autora.
87JORNADA nas Estrelas – Enterprise, exibido em 11 de dezembro de 2002.
88Grifo da Autora.



O episódio  “Estigma”89 fala de uma minoria do povo vulcano que faz  elo mental90,

contrariando as leis deste. Mas, justamente através do “elo mental”, alguns ficam com uma

doença rara, numa comparação com a AIDS e com o homossexual. A crítica fica por conta da

segregação dos doentes e das pessoas que usam esse método de comunicação.

Já “Estrela Polar”91 fala de um povo humano que foi raptado por uma raça alienígena

para trabalhar em outro planeta, mas que se rebelou contra seus captores e criou leis rigorosas

para impedir que os alienígenas tomassem o poder. Este filme pretende criticar as leis que não

permitem certos direitos a todos os habitantes do local, numa forma de dizer que eles não

evoluíram92.

O objetivo deste estudo preliminar é mostrar que, desde os anos 60 (durante a Corrida

Armamentista)  até  o século XX (com a Guerra  do Golfo),  os  roteiristas  contratados para

escrever tinham que tecer comentários sobre o ser humano, no intuito de alertar a sociedade

sobre os nossos erros para não mais os cometer. Ou como disse Christopher Vogler:

“Vamos  nos  guiar  por  uma  idéia  simples:  todas  as  histórias  consistem  em  alguns
elementos estruturais  comuns,  encontrados universalmente em mitos,  contos de fadas,
sonhos e filmes. São conhecidos como A Jornada do Herói. Nosso objetivo é entender
esses elementos e seu uso na escrita moderna. Se forem usados com sabedoria,  essas
antigas ferramentas do oficio de contar histórias podem ter um poder imenso na cura de
nossa gente e podem tornar o mundo num lugar melhor para se viver.”93

89JORNADA nas Estrelas – Enterprise, exibido em 5 de fevereiro de 2003.
90Nota da Autora: o termo elo mental foi mencionado pela primeira vez na Série Clássica e quer dizer: troca de
pensamentos por meio do toque das mãos de um vulcano no rosto de outra pessoa. É um termo especial para a
maneira de “ler” os pensamentos do outro.
91JORNADA nas Estrelas – Enterprise, exibido em 12 de novembro de 2003.
92Grifo da Autora.
93VOGLER,  Christopher.  A  Jornada  do  Escritor,  Estruturas  Míticas  para  Contadores  de  Histórias  e
Roteiristas. Rio de Janeiro: Ampersand Editora LTDA, 1992, p. 50.



3. Interferência em outras civilizações e suas conseqüências

 Um tema bastante presente em todos os filmes de Jornada nas Estrelas é a questão da

interferência.  Na Série  Clássica,  o  capitão  Kirk não se incomoda em interferir  em outras

culturas, pois a crítica era justamente essa: a de que o ser humano interfere em outras culturas

a seu bel prazer, sem se preocupar com as conseqüências de seus atos. Nos seis primeiros

filmes do cinema, esta tática ainda era seguida, visto que o capitão era o mesmo. Nas séries e

nos  filmes  seguintes,  isto  mudou.  Os  capitães  não  interferiam,  a  não  ser  que  fossem

solicitados a isso. 

Apesar da Primeira Diretriz94, Kirk nem sempre a segue. Neste caso, o criador estava

criticando o fato de que nem todos os artigos da lei eram seguidos à risca e que, sempre que

havia algum interesse em particular, os governos burlavam a lei na época de exibição dos seus

filmes. No entanto, isso ainda acontece. Já o capitão Picard segue a lei de não-interferência,

tentando mostrar o que se deveria fazer, mas o homem não faz até os dias de hoje.

Ao produzir  “Jornada nas Estrelas IV – Volta para Casa”95, um dos objetivos era

fazer a nave voltar aos anos 80 – ano de produção do filme, para facilitar as filmagens com

baixo  orçamento  –  e  criar  uma  história  leve  e  divertida.  A  história  fala  de  uma  sonda

alienígena que veio até nosso sistema solar para entrar em contato com as baleias jubarte. O

problema é que, no século XXIII,  não havia mais esta espécie. O capitão decide voltar ao

passado para pegar duas baleias e levá-las ao seu século e evitar a destruição do planeta Terra.

Ao voltar ao passado, ele modifica radicalmente o passado e, por conseqüência, o futuro.

Em  “A Cidade à  Beira  da  Eternidade”96,  por  conta  de  um acidente,  Dr.  McCoy

alterou o passado da 2ª Guerra Mundial e Hittler venceu a guerra. Ora se isso acontecesse, o

mundo estaria  completamente  mudado nos  dias  de  hoje.  E  é  essa  a  crítica  em  mudar  o

passado97: se você mudar o passado pode acontecer algo que você não queria que acontecesse

e  que  pode  ser  desastroso  para  a  raça  humana,  sem falar  que  isso  pode  ser  uma  coisa

impossível de acontecer. Ou seja, não devemos interferir no passado histórico, como disse

Spock (num diálogo com Kirk):

“Ela estava certa, na hora errada. Com a bomba nuclear e seus mísseis V-2 para levá-la, a
Alemanha tomou o mundo. (...) E tudo isso porque o McCoy veio e, de alguma forma, a
impediu de morrer no acidente como ela deveria. Devemos pará-lo, Jim.”98

94Nota da Autora: A Primeira Diretriz é o Artigo 1º da lei da Federação: ela consiste em que os planetas da
Federação não devem interferir na evolução de outro planeta.
95Exibido pela primeira vez nas salas de cinema em 26 de novembro de 1986.
96JORNADA nas Estrelas – A Série Clássica, exibido em 6 de abril de 1967.
97Grifo da Autora.



Voltando a “Jornada nas Estrelas IV – Volta para Casa”, a interferência do homem na

vida do planeta está bem explicada através do diálogo entre Gilliam e Spock:

“Gilliam: Este é o legado da humanidade: a extinção das baleias. (...)  As jubartes já
foram numerosas. Hoje restam menos de 10 mil.
.........................................................................................................................................
Spock: É ilógico caçar uma espécie até levá-la à extinção.
Gilliam: Quem disse que a raça humana é lógica?”99

Esta interferência na vida animal do planeta será retomada no próximo capítulo, por

falar na questão ambiental e na interferência do homem sobre ela.

Foi  pensando  nisso  que,  desde  “A  Nova  Geração”,  todos  os  filmes  seguiram  o

princípio de que o passado é imutável e também evitar críticas de cientistas e estudiosos a

seus roteiros,  já que os produtores: 

“(...) em vez de contratar apenas redatores veteranos da tevê, também convocaram nomes
mais conhecidos no mundo da literatura de ficção científica, atraindo (...) vários deles
para o programa”100.

 O personagem Data foi criado com base nas “Três Leis Fundamentais da Robótica”101

‘que estabelecia, em linhas gerais, que os robôs não poderiam prejudicar de nenhuma maneira

a vida dos seres humanos, mesmo que, com isso, sua própria segurança estivesse em risco’102

criadas por Isaac Asimov103, visto que este era um dos escritores que ajudavam Roddenberry

em suas  histórias104.  Em seu  resumo  sobre  “Jornada  nas  Estrelas  I  –  O  Filme”,  Cláudio

Silveira  diz,  sobre  Asimov:  “Gente  como  Isaac  Asimov  lembrou  que  Spock  era  um

98JORNADA nas Estrelas IV – Volta para Casa,  citado anteriormente.  Diálogo entre Spock e Kirk: “Kirk:
Franklin Roosevelt consulta com ‘anjo’ da área pobre. O presidente e Edith Keeler conversaram hoje por algum
tempo.  (...) Spock: Improvável, Jim. Alguns minutos atrás, li uma notícia de um jornal de 1930. (...) Ou, capitão,
Edith Keeler morrerá este ano. (...) Assim é como a história ficou depois que o McCoy a modificou. No final dos
anos 30, houve um movimento pacifista em ascensão, cuja influência retardou a entrada dos Estados Unidos na
segunda guerra mundial. Enquanto as negociações de paz se prolongavam, a Alemanha teve tempo de completar
seus experimentos químicos. Kirk: Alemanha. Nazismo, Hittler. (...) Ganhou a segunda guerra mundial. Spock:
Porque tudo isso lhes permitiu fazer a bomba nuclear antes. (...) Kirk: Mas ela estava certa, a paz era o caminho.
Spock: Ela estava certa,  na hora errada. Com a bomba nuclear e seus mísseis V-2 para levá-la, a Alemanha
tomou o mundo. (...) E tudo isso porque o McCoy veio e, de alguma forma, a impediu de morrer no acidente
como ela deveria. Devemos pará-lo, Jim. (...) Spock: Jim, Edith Keeler precisa morrer.”
99JORNADA nas Estrelas IV – Volta para Casa, citado anteriormente.
100SHATNER, William. Mémórias. Pág. 106.
101Ver ASIMOV, Issac. Artigo sobre o cientista e escritor de ficção cientifica retirado do site “arcadovelho”.
102BRANCO,  Marcello  Simão.  Texto  sobre  Isaac  Asimov,  in  Entre  robôs,  impérios  galácticos  e  outros
mundos. Artigo publicado no site bocadoinferno.
103Nota da Autora: Isaac Asimov era escritor de ficção científica, mas era também astrônomo, portanto, ele 
sabia o que podia e o que não podia acontecer.
104SILVEIRA, Cláudio.  Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. A novela que criou Jornada I.
Cláudio Silveira é um dos colaboradores do site trekbrasilis, tecendo comentários e escrevendo artigos sobre
Jornada nas Estrelas.



personagem essencial”105, deixando claro que o cientista (e escritor) era sempre consultado

sobre os filmes.

“Jornada nas Estrelas VIII  – Primeiro Contato”106 começa com uma guerra com os

piores inimigos da Federação, os Borgs107. Esta raça pretende escravizar a raça humana e, para

isso, volta ao passado para conseguir seu intento. Com esta atitude, o futuro da raça humana

também muda. Para voltar ao que era, a nave Enterprise volta para o passado para restaurar a

história e impedir que haja interferência no passado do planeta Terra, como o capitão Picard

mesmo diz: 

“Mantenha a rota. Temos que segui-los no passado. Reparar os danos que fizeram108”.

 Ou seja, o objetivo deles é restaurar a história como ela deveria ser, sem a interferência

de ninguém, visto que esta interferência fez com que todos os seres humanos passassem a ser

escravizados pelos Borgs. Ou como Cochrane disse:

“Quero ver se o entendi corretamente, comandante. Um grupo de criaturas cibernéticas do
futuro viajou de volta no tempo para escravizar a raça humana e veio impedi-los?”

Como um bom exemplo dessa questão, é  “O Guardião”109. Ele apresenta uma nova

tripulação e uma nova nave,  perdida num local  há 70 anos de distância da Federação.  O

Guardião é um alienígena que, por acidente,  destruiu a atmosfera do planeta dos Ocampa.

Como reparação do seu ato, ele passa a cuidar dos habitantes, mas ele está morrendo e tenta

descobrir se algum membro da nave Voyager é compatível com ele para gerar um filho. De

uma certa maneira, ele queria que os humanos o ajudassem nesta tarefa. O filme mostra que

só se pode interferir em algum assunto, caso os interessados peçam ajuda. Este mesmo tema

está nos episódios duplos “Redenção”110 – episódio que fala sobre uma guerra civil no planeta

Klingon111 que acontece, mas o capitão Picard não pode interferir, nem a favor, nem contra;

nem mesmo para arranjar um armistício entre os dissidentes.

105Silveira, Cláudio. Idem.
106Exibido pela primeira vez nas salas de cinema em 22 de novembro de 1996.
107Nota da Autora: uma raça de ciborgues que vivem numa espécie de colméia, com uma rainha e zangões, que
trabalham em conjunto, como se tivessem feito lavagem cerebral.
108JORNADA nas Estrelas  VIII  –  Primeiro Contato,  diálogo entre  o  Capitão Picard,  Dra.  Crusher  e  Data:
“Picard: Voltaram e assimilaram a Terra. Mudaram a história. Crusher: Se mudaram, por que ainda estamos
aqui? Data: O rastro temporal deve ter nos protegido das mudanças no tempo. Data: O vórtex vai fechar. Picard:
Mantenha a rota, Sr Halk. Temos que segui-los no passado. Reparar os danos que fizeram.”
109JORNADA nas Estrelas – Voyager, episódio duplo de 90 minutos, exibido em 16 de janeiro de 1995.
110JORNADA nas Estrelas – A Nova Geração, sendo o primeiro exibido em 17 de junho de 1991 e o segundo
em 23 de setembro de 1991.
111Nota da Autora: o klingon é uma raça que aparece desde a Série Clássica: uma raça de homens lutadores (que
não fogem de uma guerra) numa alusão original à Rússia  comunista; passando a designar os russos de uma
maneira em geral, nos seriados que se seguiram.



No entender do capitão Picard, e do criador da história, não se deve interferir em nada,

nem mesmo no passado, voltando assim à idéia criada por Gene Roddenberry de não colocar

nas histórias o que, cientificamente, não poderia acontecer. Segundo alguns cientistas:

“Por  mais  surpreendente  que  uma  viagem para  o  futuro possa  parecer,  experimentos
confirmam que ela é real. Em 1971 (...) emprestaram quatro relógios atômicos (...) e os
levaram  em  viagens  aéreas  ao  redor  do  mundo  (...)  os  relógios  (...)  foram
comparativamente mais lentos que os deixados no observatório como testemunho”.112

 Mas uma viagem ao passado pode criar o “Paradoxo do avô: se você viajar para o

passado e matar acidentalmente seu avô antes dele se casar com sua avó, então, como você

poderia estar vivo?”113 Ou seja, se alterarmos o passado podemos estar alterando também o

presente.

A questão sobre a não-interferência faz parte da Primeira Diretriz da lei da Federação.

Uma cena onde isso está bem explicado, é aquela em que a Dra. Crusher resolve levar Lily114

para a nave:

“Nada de sermões sobre a Primeira Diretriz. Vou mantê-la inconsciente.”

Ou melhor dizendo, a médica-chefe tem que manter a paciente inconsciente para que

esta não fique sabendo sobre coisas do futuro, pois poderia alterá-lo acidentalmente e violar a

Primeira Diretriz da Federação.

Quanto à “Jornada nas Estrelas IX – Insurreição”115, o tema ainda é o mesmo, mas o

capitão descobre que estão tentando interferir na evolução de uma sociedade, que escolheu se

mudar  para  outro  planeta.  Então,  ele  decide  impedir  essa  transferência,  enquanto  o

Comandante Riker tentava entrar em contato com a Frota Estelar para contar o que se passava

naquele ponto do espaço.

É evidente que ele está se referindo a questões éticas: até que ponto uma sociedade

deve evoluir? Quem tem o direito de intervir na evolução de qualquer sociedade? Será que

somos  capazes  de  decidir  que  todos  devem  viver  do  mesmo  modo  que  nós?  Devemos

interferir no modo de viver de outras sociedades? Sem sermos solicitados? No entender do

criador, e de todos os contribuíram para os roteiros de Jornada nas Estrelas, cada um deve

112ASTRONOMY Brasil.  Promessas de Viagem no Tempo. Editora Andromeda. Vol. 1, No 5, setembro de
2006, pág. 50 a 57.
113Idem. Paradoxo do avô, pág. 56.
114Nota da Autora: Lily é uma personagem que aparece no meio do filme, quando a nave Enterprise está no
século XXI para salvar os seres humanos dos Borgs. Ela estava doente e a médica decidiu levá-la para a nave
para curá-la.
115Exibido pela primeira vez nas salas de cinema em 12 de novembro de 1998.



viver como quiser, sem interferência de estranhos. Esta questão está exemplificada na fala do

capitão Picard, primeiro com Anij e, em seguida, com o Almirante:

“Seguimos uma política estrita de não interferir em outras culturas. É nossa Primeira
Diretriz. (...) Perdão por nossa intromissão.
...................................................................................................................................
“Estamos traindo os princípios fundamentais da Federação. É um ataque a sua essência.
E  destruirá  os  Ba’ku  tal  como  outras  culturas  que  foram  destruídas  em  todas  as
transferências forçadas ao longo da história.”

 Na verdade, a não-interferência deveria ser a atitude mais correta do ser humano, mas

sabemos que não é isso que acontece, infelizmente. E esse é um dos objetivos dos filmes:

apontar nossos erros sobre essa questão.

No filme, há uma preocupação sobre a possibilidade de ter “interferido” na cultura dos

Ba’Kus, ao deixá-los descobrir que eles pertencem a outra civilização e outro planeta. Mas é

Anij quem os tranqüiliza:

“Mas, em outros tempos, exploramos a galáxia, tal como vocês.”

Outra questão importante está relacionada à história do ser  humano. Não podemos

apagar o passado. Mas, analisando nossos erros, podemos evitar cometê-los novamente. Mais

uma vez, Picard nos dá uma lição sobre este assunto:

“Mas alguns dos capítulos mais obscuros de nossa história referem-se a transferências de
um pequeno grupo para satisfazer às exigências de um povo maior. Minha esperança era
de  que  teríamos  aprendido  com  nossos  erros,  mas  parece  que  alguns  de  nós  não
aprenderam.”116

Ele está  se referindo  às  transferências  dos índios,  dos  negros,  do povo judeu,  dos

conflitos de posse da Palestina e até das constantes guerras civis que ocorrem na África por

conta  da  “colonização”117 imposta  pelos  europeus.  Essa  fala  nos  leva  a  uma  indagação:

quando é que vamos realmente aprender com nossos erros? O quanto precisamos errar ainda

para aprender?

Para  fazer  um  parâmetro  com  a  realidade,  os  Estados  Unidos  da  América  eram

compostos por 100% de índios antes da chegada dos europeus. Hoje, apenas 1% da população

norte-americana é indígena. Estima-se que o Brasil  possuía 1 milhão de nativos em 1500.

Hoje, eles representam 0,3% da população. O motivo? Os confrontos violentos entre as duas

civilizações,  a disseminação de doenças (antes desconhecidas pelos índios), o consumo de

álcool, entre outras coisas, contribuíram para levar os índios à ameaça de extinção118. Ou seja,

116JORNADA nas Estrelas IX – Insurreição, citado anteriormente.
117Grifo da Autora.
118ALMANAQUE ABRIL 2008, págs. 125, 126, 322 e 464.



o ser  humano dito  ‘civilizado’  interferiu  tanto  nas  Américas  que  prejudicou  o  povo que

habitava nessas terras. Isso sem falar que uma boa parte da população indígena se mantém

totalmente isolada do contato com o homem branco, a ponto de se tornar difícil saber quantos

ainda  restam.  Isso  sem falar  nos  outros  povos,  cuja  interferência  também foi  prejudicial.

Lembrando que a ‘ética’ é um código de conduta (como a Ética Médica, por exemplo),  qual é

a ‘ética’ em levar uma raça à ameaça de extinção? Que Poder o ser humano (imperfeito) tem

de decidir sobre o destino de um povo? Como bem disse o capitão Picard:

“Quem diabo somos para decidir o curso da evolução?”

Essas  críticas  tentam nos  fazer  ver  o  que  estamos  fazendo com nosso  planeta  ao

interferir de modo definitivo em coisas que não deveriam mudar. Pode ser que, um dia, ainda

ouviremos  a  seguinte  frase:  “Você  e  sua  tripulação salvaram este  planeta  de  sua  própria

cegueira”119, e ela não seja apenas uma ‘fala de roteiro de filme de ficção científica’.

119JORNADA nas Estrelas IV – Volta para Casa. Fala do Presidente da Federação, ao se dirigir ao Capitão 
Kirk, ao final do filme.



4. Matança  indiscriminada  de  animais.  O  Greenpeace.  Comportamento  agressivo  e

paranóico. Tratamento de doenças. Os efeitos da radiação nuclear e a Guerra Fria.

A medida da inteligência. Fome e miséria. Nazismo e neo-nazismo. Aperfeiçoamento

da  raça.  Lavagem cerebral.  O ciborgue  X o  andróide  sem emoções.  A aparente

invencibilidade dos Borgs. A possibilidade de vida artificial e sua conseqüência para

a  sociedade.  O  Poder  pelo  dinheiro.  A  tecnologia  versus  o  trabalho  humano.

Rejuvenescimento e a pílula da juventude. A transferência injusta de um povo em

benefício de outros. Destruição de um povo. Briga entre famílias e o gosto amargo da

vingança.

 Analisando as questões sociais dos filmes, podemos ver, em “Jornada nas Estrelas IV

– Volta para Casa”, a matança indiscriminada de espécies (no caso, animais), como era o caso

dos navios baleeiros. Nessa época, os navios baleeiros caçavam com arpões para a venda de

produtos que poderiam ser substituídos por correspondentes artificiais. Os pescadores usavam

redes.  Estas  pegavam  até  filhotes  que,  ao  serem  jogados  ao  mar  novamente,  morriam,

impedindo assim seu crescimento e reprodução. Existem várias espécies marítimas que não

mais existem.

 Este  assunto  foi  bastante  comentado  na  época  da  exibição  do  filme,  chamando  a

atenção do Greenpeace120 para uma regulamentação da pesca no planeta. Toda essa discussão

sobre  a  possibilidade  de  extinção  de  espécies  culminou  na  ECO/92  –  um  encontro

internacional para estudar novas leis para diminuir os riscos de extinção animal.

Mas o Greenpeace não luta apenas por animais marítimos, mas toda e qualquer espécie

animal ou vegetal que esteja em risco de extinção e, por conseguinte, ameaçar a vida humana

no planeta.  Atualmente,  eles lutam até contra o aquecimento global.  Há poucos dias,  eles

fizeram manifestações em todo o planeta contra isso,  pois a Organização está preocupada

também com a vida do ser humano, já que somos nós121 que estamos emitindo gases do efeito

estufa e, por conseqüência, destruindo a camada de ozônio do nosso planeta.

Em janeiro de 2006, o Greenpeace fez uma manifestação contra a caça às baleias,

como vemos no trecho abaixo:

“Já imaginou carregar  um animal  de  17  metros  e  cerca  de  20  toneladas?  Foi  o  que
integrantes  do  Greenpeace  fizeram,  em  janeiro  de  2006,  para  cutucar  as  autoridades
japonesas, que permitem a caça as baleias. O mamífero, encontrado morto na costa norte

120Nota da Autora: Organização Não-Governamental  criada em 1971 para criticar a energia nuclear  que se
expandiu  para  atrair  a  atenção  da  mídia  sobre  os  problemas  ambientais.  Ver  ALMANAQUE  Abril  2008,
mencionado anteriormente, pág. 203.
121Grifo da Autora.



da Alemanha, foi transportado até a embaixada do Japão em Berlim, do lado de fora de
um avião e preso com “cintos de segurança”. Mas a ação não teve o resultado esperado.
Apesar das pressões por violar a moratória internacional em vigor desde 1986, o Japão
continua caçando cerca de mil baleias todos os anos.”122

Aqui vemos duas coisas importantes: uma que a caça à baleia foi proibida no ano de

exibição  deste  filme;  a  outra  é  que  um  país  como  o  Japão,  super-avançado,  continua

permitindo a matança indiscriminada dos animais. Como exemplo, tem um diálogo do filme

bastante interessante entre Kirk e Dra. Gilliam:

“Gilliam: Infelizmente, seu principal inimigo é bem mais agressivo.
Kirk: Fala do homem?
Gilliam : Para ser delicada.”

Através desta fala, podemos perceber a crítica ácida contra as atitudes humanas em

relação ao descaso com o futuro do planeta e, por extensão, com o nosso futuro. Mas, como

toda crítica, seu objetivo é nos levar a pensar sobre o assunto e modificarmos nossa atitude,

como disse o capitão, ao final do filme:

“Que ironia! Ao matar essas criaturas, o homem estava destruindo seu próprio futuro!”

Uma  outra  questão  social  comentada  pelo  filme,  está  relacionada  com  o

comportamento  humano:  a  agressividade  barata,  a  inimizade,  o  descaso  com  problemas

mundiais, etc., que podemos perceber através da fala do capitão, assim que eles “chegaram”

ao século XX:

“Tenham cuidado, é uma terra desconhecida. Muitos dos costumes nos surpreenderão.
Essa gente nunca viu um extraterrestre. É uma cultura primitiva e paranóica. (...) Tirem as
divisas de seus uniformes.”

Essa mesma expressão é retomada em “Jornada nas Estrelas VIII – Primeiro Contato”

(nas  palavras  de  Deanna  Troi:  “Muito  primitiva”)  e,  de  modo diverso,  em “Jornada  nas

Estrelas IX – Insurreição”, lembrando que se passaram vários anos entre a exibição de cada

um desses filmes. Ou seja, apesar dos alertas que os filmes fizeram, nós (os seres humanos,

em geral) continuamos a cometer os mesmos erros.

O filme também aborda questões médicas, como o dos métodos de tratamento, como

diz Dr. McCoy: 

“Diálise? O que é isso, a Idade Média? (...) Parece a Inquisição Espanhola!”

122Revista GALILEU. Baleia Voadora, in Verdes que não amarelam. Editora Globo, de fevereiro de 2009, No. 
211, págs. 22 e 23.



 Quando ele  critica  métodos de tratamento  que  poderiam estar  mais  avançados,  ou

então, com relação às operações, como ele diz ao final da seqüência:

“Não  adianta  furar  a  cabeça.  (...)  Largue  a  faca  de  açougueiro  e  deixe-me  salvar  o
paciente”. 

 O que isso quer  nos dizer? Que o ser  humano avançou muito em tecnologia,  mas

pouco em medicina, ou seja, se preocupou mais com a tecnologia (e a facilidade de trabalho

que ela proporciona) do que com a saúde do ser humano.

Estas falas são engraçadas, mas nem por isso deixam de ser bastante críticas. Apesar

do que parece para a maioria dos espectadores, as seqüências engraçadas conseguem fazer

uma crítica mais profunda do que as dramáticas, como se elas quisessem dizer, com um tom

de ironia: “Que absurdo fazer isso! Será que ele não sabe que não pode fazer assim?”123

Na revista Galileu de março de 2009, tem uma reportagem sobre o tratamento do

câncer. Ao final da reportagem, tem uma frase que está relacionada à frase do Dr. McCoy:

“Num futuro medido em décadas, é crível que essa enfermidade terrível venha a se tornar
coisa do passado e, seus tratamentos costumeiros dos dias de hoje, como radioterapia e
quimioterapia, pareçam, aos olhos do futuro, estratégias medievais desesperadas criadas
por curandeiros para aniquilar a doença quase matando o paciente junto”.124

Esta frase tem tudo a ver com o filme, pois o filme mostra a esperança de que estes

tratamentos venham a ser substituídos por outros mais modernos e menos agressivos.

O efeito da radiação nuclear é abordado em: “Jornada nas Estrelas IV – Volta para

Casa”,  abordando  a  questão  da  segurança  sanitária  do  uso  de  reatores  nucleares,  como

podemos perceber na fala de Spock:

“Lembro  que,  nessa  época,  eram usados  reatores  de  fissão,  cujos  subprodutos  eram
tóxicos. Foram substituídos na era da fusão. Mas talvez encontremos alguns nesta época.
(...) Eram usados em navios da Marinha.”

E ele comenta sobre a presença de um russo125 (Checov) nos Estados Unidos querendo

saber sobre navios nucleares: “Por favor, como chego na Base Naval de Alameda? É onde

guardam os navios nucleares.”126 Esta fala provoca riso, mas também faz uma crítica à Guerra

Fria, então com os dias contados por conta das conversas de negociação entre o Presidente

Reagan e Gorbatchov.

123Grifo da Autora.
124REVISTA GALILEU. Antes que seja tarde. Editora Globo, Rio de Janeiro, de março de 2009, No. 212, págs.
62 a 71.
125Grifo da Autora.
126JORNADA nas Estrelas IV – Volta para Casa, já citado.



A própria classificação da medida de inteligência é questionada no filme, o que pode-

se perceber na fala entre Bob e Gilliam:

“Bob: Não são seres humanos. A inteligência delas não é provada.
Gilliam: Ora, Bob! Não é preciso saber o QI de alguém para sentir compaixão por ele!”

O  que  a  Dra.  Gilliam  quis  dizer  é  que:  “independentemente  das  baleias  serem

inteligentes, elas são seres vivos e devem ser tratadas com o devido respeito que merecem,

pois  elas  habitam  o  mesmo  planeta  que  nós  e  têm  o  mesmo  direito  de  viver  e  se

reproduzir”127. Isso sem falar que a nossa classificação de inteligência é medida apenas entre

os seres humanos; mas, como não tem parâmetros para medir a inteligência dos animais –

chamados de irracionais –, costuma-se dizer que eles não a possuem.

Passando a analisar “Jornada nas Estrelas VIII – Primeiro Contato” há uma passagem

sobre o efeito da radiação nuclear, quando Data descobre que Lily passou mal porque foi

contaminada pela radiação do míssil (quando este foi avariado). Neste caso, a Dra. Crusher é

obrigada a levá-la para a nave, porque no século XXI não havia meios de curá-la128. No filme,

isto não está explícito, mas todos sabem que a nossa medicina ainda não é capaz de curar

ninguém que tenha sido exposto à radiação.

Um outro momento interessante é quando o Comandante Riker e a Conselheira Troi

tentam  convencer  Cochrane  a  manter  seus  planos  de  teste  da  nave  com  velocidade  de

dobra129, pois como conseqüência, como diz Troi:

“Une a humanidade de uma forma nunca julgada possível, quando virem que não estão
sós  no  universo.  Pobreza,  doenças,  guerras  desaparecerão  nos  próximos  cinqüenta
anos.”130

Nesta conversa, aparece outro dos temas recorrentes: o de chamar os seres humanos de

primitivos, como vemos no episódio duplo “Encontro em Longínqüa”131, quando Q132 faz uma

crítica ao ser humano:

127Grifo da Autora.
128Grifo da Autora.
129Nota da Autora: Segundo os cientistas é possível viajar à velocidade da luz e chegar mais rápido a outro
sistema solar, pois esta faria a distância encurtar, como se estivesse literalmente dobrando ao meio. É o que eles
chamam de “velocidade de dobra”, embora o ser humano ainda não tenha conseguido descobrir como fazer isso.
130Nota  da  Autora:  diálogo  entre  William  Riker  e  Deanna  Troi:  “Riker:  Porque  às  11  horas,  uma  nave
alienígena vai passar pelo sistema solar. (...) Troi: Bons. Estão em missão de sondagem. Não se interessam pela
Terra. Muito primitiva. Riker: Amanhã, quando detectarem os sinais de dobra espacial da nave e virem que os
humanos descobriram como viajar mais rápido que a luz, vão decidir mudar a rota e fazer o primeiro contato
com a Terra bem aqui. (...) É um momento crucial na história humana. Faz o primeiro contato com uma raça
alienígena, depois, tudo começa a mudar. (...) Troi: Une a humanidade de uma forma nunca julgada possível,
quando virem que não estão sós no universo. Pobreza, doenças, guerras desaparecerão nos próximos cinqüenta
anos.”
131JORNADA nas Estrelas – A Nova Geração, exibido em 28 de setembro de 1987.
132Nota da Autora: Q é uma nova raça que aparece na Nova Geração, capaz de poderes divinos.



“Não podem negar que ainda são uma raça infantil, selvagem e perigosa. (...) Quando
então chacinaram milhões por causa de tolas discussões sobre como dividir os recursos de
seu pequeno mundo”.

Isto está relacionado, evidentemente, às constantes guerras, à violência e à ânsia pelo

poder que é uma constante no nosso planeta. Claro que o filme mostra uma esperança de que

a  humanidade  mude  com  o  tempo,  desde  que  saiba  como  fazer  para  mudar  as  coisas,

lembrando que o futuro da raça humana na Terra depende disso.

Quando o filme “Jornada nas Estrelas VIII – Primeiro Contato” mostra a Coletividade

Borg133,  aparecem duas críticas  em momentos  diferentes.  Num primeiro momento,  vemos

Data  conversando  com  a  Rainha  Borg,  quando  ela  tenta  convencê-lo  a  fazer  parte  da

Coletividade por livre e espontânea vontade, como se pode ver em parte do diálogo abaixo:

“Rainha Borg: Nós também procuramos melhorar. Evoluir para um estado de perfeição.
Data: Perdão, mas os borgs não evoluem, eles conquistam.
Rainha Borg: Assimilando outros seres em nossa coletividade, os levamos mais perto da
perfeição.
Data: Se julgar perfeito é um sinal de uma mente alucinada.
Rainha Borg: Palavreado de um ser inferior atacando o que desconhece.”

Essa  fala  não  nos  faz  pensar  no  nazismo?  Ou  no  caso,  no  neo-nazismo?  Cuja

filosofia134 é de que a “raça branca é pura”135? E nosso personagem quis dizer, literalmente,

que quem se julga perfeito136 é maluco, numa alusão ao famoso ditado: “Ninguém é perfeito”.

Isso  sem falar  na maneira irônica com que a  “Rainha Borg”  fala,  mostrando como essas

pessoas se julgam melhores do que os outros.

Ela  também  mostra  duas  espécies  de  humanóides  diferentes:  o  ciborgue  –  com

implantes metálicos – e o andróide, numa disputa137 para saber quem é o mais perfeito138. Ao

contrapor  esses  dois tipos de vida inteligente  com o ser  humano,  o texto tenta mostrar  a

ambigüidade de suas diferenças, como diz um texto de Fátima Régis:

“Por sua vez, as máquinas de última geração são providas de organização, interagem com
o ambiente e executam tarefas cognitivas, faculdades até então reservadas ao humano.
Além  dessa  maquinação  do  humano  e  humanização  das  máquinas,  a  inteligência
artificial,  as  biotecnologias  e  a  engenharia  genética  produzem  próteses,  implantes,
tecnologias invasivas e biocompatíveis que tornam ambíguas as diferenças entre natural e
artificial, pensante e não-pensante, orgânico e maquínico”139.

133Nota da Autora: a Coletividade Borg é como é chamada o conjunto de indivíduos borgs. A “Coletividade
Borg” faz uma referência às abelhas ao nomear seus integrantes de: “Rainha Borg” e “Zangões Borgs”.
134Grifo da Autora.
135Grifo da Autora.
136Grifo da Autora.
137Grifo da Autora.
138Grifo da Autora.
139RÉGIS, Fátima. A Ficção Científica e a Questão da Subjetividade Homem-Máquina. Texto baseado na
tese de doutorado: “Nós, Ciborgues: a Ficção Científica como Narrativa da Subjetividade Homem-Máquina”.



 O  outro  momento  de  crítica  aos  borgs,  vem  através  de  Picard,  quando  ele  está

conversando com Lily, sobre um fato do passado:

“Seis anos atrás assimilaram-me à Coletividade. Implantaram seus aparatos cibernéticos
em  meu  corpo.  Fui  ligado  à  mente  da  colméia.  Cada  traço  de  individualidade  foi
apagado.”

Através  destas  palavras  percebemos  que  a  Coletividade  nada  mais  é  do  que  uma

“lavagem cerebral”140 feita em seus indivíduos para que eles percam sua identidade e façam

tudo o que a rainha deseja. Ou seria uma alusão ao Chefe de Estado-Maior?

Um ponto importante é, se levarmos em conta a possibilidade de criar ‘vida artificial’,

qual seria a diferença entre o ser humano e o andróide? No filme “O Valor de um Homem”141,

um comandante pretende desmontar o Tenente-Comandante  Data142 para ver como ele foi

construído para fazer outros iguais. Por não saber se a pesquisa será danosa para Data, Picard

resolve  contestá-la.  A discussão  do tema é  se Data é  um ser  inteligente,  ou apenas  uma

máquina e de acordo com o capitão Picard, como trataremos essa nova raça:

“Mais  cedo  ou  mais  tarde,  este  homem  ou  outros  como  ele,  conseguirão  replicar  o
Comandante Data. A decisão tomada hoje, determinará como julgaremos esta criação de
nosso gênio. Ela revelará quem somos, o que ele estará destinado a ser. Ela irá além deste
tribunal e deste único andróide. Ela poderá redefinir os limites da liberdade e direitos
pessoais,  expandindo-os  para  alguns,  selvagemente  restringindo-os  para  outros.  Está
preparada a condená-lo e a todos que vierem depois dele à escravidão? Excelência, a
Frota Estelar foi criada para buscar novas formas de vida. Bem, aí está uma!”

Ou seja, ao criar o andróide, como ser consciente, não estaríamos criando uma nova

forma de vida racional e com inteligência? Vejamos o que Fátima Régis diz a respeito dos

andróides:

“Com o desenvolvimento da cibernética e da biologia molecular nas décadas de 1940 e
1950,  os  robôs  da  ficção  científica  começam  a  se  tornar  ainda  mais  semelhantes
fisicamente aos humanos – surgem os andróides. (...) O uso atual do termo andróide em
geral denota robôs que reproduzem a aparência humana, podendo ser produzidos com
substâncias  orgânicas  ou  revestidos  com  materiais  sintéticos  que  imitam  fielmente
musculatura e pele. Autênticas reproduções humanas, os andróides são considerados seres
mais evoluídos que os robôs e, freqüentemente, alcançam níveis de complexidade mental
– e até emocional – que rivalizam com os humanos”143.

Rio de Janeiro, ECO/UFRJ, maio de 2002.
140Grifo da Autora.
141JORNADA nas Estrelas – A Nova Geração, exibido na televisão em 13 de fevereiro de 1989.
142Nota da Autora: Data é um andróide que não tem sentimentos e apareceu pela primeira vez na Nova Geração,
na televisão.
143RÉGIS, Fátima. Os Autômatos da Ficção Científica: Reconfigurações do Imaginário Tecnológico e das
Tecnologias da Informação e da Comunicação.  Trabalho apresentado ao NP Tecnologias da Informação e da
Comunicação, do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa em Tecnologia da Intercom.



Aqui  vemos  duas  coisas  a  serem  analisadas:  a  questão  da  vida  artificial  que  é

controversa. O ser humano já é capaz de criar ‘auxiliar para o ventrículo artificial’, ‘braço

mecânico’, ‘dente implantado’, e outras peças fabricadas, como vemos na reportagem “Peças

de reposição para órgãos vitais”:

“Em vez de uma reposição completa, os aparelhos mais recentes têm tentado ajudar o
coração  com problemas  até  que  um transplante seja possível.  O aparelho  auxiliar do
ventrículo esquerdo, um dos principais exemplos, já está sendo usado clinicamente. Ele é
implantado no abdômen, onde bombeia sangue para o ventrículo esquerdo(...)”144

O coração humano  “ganhou”145 um auxiliar para ajudá-lo no seu trabalho. Portanto,

um dia, ainda seremos capazes de criar a vida artificial como um ser vivo, consciente, capaz

de  pensar  por  si  próprio  e  de  se  movimentar  a  ponto  de  se  tornar  indistinguível  do  ser

humano, mas com uma sobre-força superior a nós. E que esta nova vida também deveria ter

os mesmos direitos que nós.

A  outra,  é  a  questão  da  cibernética,  como  sendo  a  incorporação  de  aparelhos

mecânicos  ao corpo humano,  o que, em parte,  já  fazemos, na medida em que colocamos

implantes  dentários,  parafusos  para  prender  ossos,  e  outros;  e  se  esse  procedimento  seria

capaz de tornar o homem mais perfeito por não precisar depender do correto funcionamento

de órgãos vitais, ou como diria Gustavo Dumas:

“O homem de hoje não vive sem uma prótese, sem ferramentas de otimização de suas
capacidades e atenuação de suas limitações físicas (...) A medicina trata de alongar essas
potencialidades: a expectativa de vida não cessa de crescer. Morrer, logo, pode se tornar
uma mera opção”.146

Ou seja, quando deixaremos de ser humanos e passaremos a ser cibernéticos? O físico

Stephen Hawking – antes tetraplégico – criou peças de engenharia genética para ajudá-lo a se

movimentar. Fica aqui uma questão: ele ainda pode ser considerado “ser humano”147 ou já é

um “ser cibernético”148? Com o uso constante de próteses, o ser humano está cada vez mais

próximo do ciborgue, como um ser vivo cuja constituição física tem não apenas componentes

orgânicos  mas também inorgânicos,  artificiais e a “natureza se tornou programável  e está

ingressando – ela também – no processo de digitalização universal que marca a nossa era”149,

144SCIENTIFIC  American  Brasil.  Peças  de  reposição  para  órgãos  vitais.  In:  A  Ciência  em  busca  da
Juventude. Editora Duetto, Edição Especial, No 9, págs. 68 a 73.
145Grifo da Autora.
146DUMAS, Gustavo. No reino do super-homem e da mulher maravilha. A pós-história de um ser humano
condenado  a  um  número.  Comentário  sobre  o  livro  de  Paula  Sibilia,  “O  Homem  pós-orgânico:  corpo,
subjetividade e tecnologias digitais” retirado do site Revista Virtual.
147Grifo da Autora.
148Grifo da Autora.
149SIBILIA, Paula. Entrevista à ComCiência: Obsolescência do humano serve à economia e à tecnociência.



onde  os  “artefatos  técnicos  constituem  meras  extensões,  projeções  e  amplificações  das

capacidades próprias ao corpo humano150”.

Na literatura ficcional, vemos o robô e o andróide. Os robôs da ficção científica são,

quase  sempre  inteligentes  e  fieis  a  seus  criadores,  não  tendo,  necessariamente,  corpos

humanóides, como o robô de “Perdidos no Espaço” – reprogramado para ser servil e proteger

os  tripulantes  da  nave.  Os  andróides,  pelo  contrário,  têm corpos  humanóides  e  são  mais

evoluídos que os robôs, tendo a capacidade de sentir emoções.  No entanto,  o personagem

Data não tem emoção, porque seu criador o fez assim. Se analisarmos o filme “Datalore”151,

vamos descobrir que Data tem um irmão mais novo, mas com sentimentos e que adquiriu não

só as qualidades, mas também os defeitos humanos, provocando medo nos seres humanos

com quem vivia. O  “pai”152 desativou o andróide emotivo e criou outro, sem emoções, até

conseguir  criar  um  chip de emoções capaz  de ser  utilizado de modo a que Data  pudesse

utilizá-lo,  sabendo  o  momento  certo  de  ligar  ou  desligar  o  chip,  como  vemos  em uma

seqüência de “Jornada nas Estrelas VIII – Primeiro Contato”:

“Data: Capitão, creio que estou sentindo... ansiedade. É uma sensação curiosa. Muito
perturbadora...
Picard: Data, sei que é uma experiência fascinante. Mas deve desligar o chip de emoção
agora.
Data: Boa idéia, Sr. Pronto.
Picard: Data, às vezes eu o invejo.”

Data tanto pode ter emoções, como pode se livrar delas na hora em que ele quiser. É

claro que o ser humano não pode fazer isso, mas pode usar a razão e a lógica para não se

deixar levar pelo sentimento. E esta é a mensagem da cena: se as pessoas souberem equilibrar

as duas coisas, as chances de cometer algum erro ou injustiça diminuem.

Em “Datalore”153, vemos o medo do ser humano em ser suplantado pelas máquinas,

como diz no trecho abaixo:

“Eis o perigo: se nossas máquinas forem idênticas a nós em natureza e grau, elas agirão
exatamente como nós, humanos: usurpando o lugar do Criador e tomando as rédeas sobre
os outros seres vivos do planeta.”154

150SIBILIA, Paula. Rumo à imortalidade e à virtualidade – A construção científico-tecnológica do homem
pós-orgânico.
151JORNADA nas Estrelas – A Nova Geração, exibido na televisão em 18 de janeiro de 1988.
152Nota da Autora: o criador de Data é chamado na série como sendo o pai do andróide, numa alusão ao fato
dele ter sido o responsável pela criação da vida dos andróides.
153JORNADA nas Estrelas – A Nova Geração, exibido na televisão em 
154RÉGIS, Fátima. Os Autômatos da Ficção Científica: Reconfigurações do Imaginário Tecnológico e das
Tecnologias da Informação e da Comunicação.



Uma passagem também interessante é a conversa de Lily com Picard sobre a economia

do futuro, quando ele diz que não existe dinheiro no século XXIV. E ele completa:

“A aquisição de fortuna não é mais uma motivação para nós. Procuramos nos aperfeiçoar
e ao resto da humanidade.”155

Quando o capitão diz isso, ele está querendo dizer que: nós devemos nos aperfeiçoar e

não ficar cobiçando o dinheiro para se tornar mais poderoso, porque, como dizem, “o poder

corrompe”.156

A atitude dos Borgs com relação aos  outros  é a de indiferença,  como se todos os

outros não fossem uma ameaça a ponto do capitão baixar as armas porque os Borgs não vão

atacar “enquanto não acharem que estão ameaçados”.

O  filme  mais  bonito,  não  só  pela  fotografia  e  cenografia,  mas  também  pelas

mensagens que tenta passar é “Jornada nas Estrelas IX – Insurreição”. Ele começa com o

Capitão Picard em uma missão de diplomacia (ao invés de missão de exploração): receber

uma nova civilização como novo membro da Federação e comentando sobre outra missão

diplomática em que eles teriam que participar.  Só que, ao invés de ir para a sua segunda

missão diplomática, ele decide ir até uma região distante da Federação porque seu tripulante,

o andróide Data, sofreu uma falha e o capitão deseja saber o que houve.

Logo de início, vemos o planeta onde se passará a maior parte do filme e temos a

nítida sensação de que se trata de um “paraíso”157, mas que está sendo discretamente vigiado

por  pessoas  da  Federação  disfarçadas  por  um  “dispositivo  de  camuflagem”158.  Em  sua

conversa entre Anij, Sojef e Picard, ficamos sabendo por que eles escolheram aquele lugar e

aquela vida:

“Sojef: Nossas habilidades tecnológicas não são evidentes, pois decidimos não fazer uso
delas em nossa vida cotidiana. Quando criam uma máquina para fazer o trabalho de um
homem, estão roubando algo do homem.
Anij: Mas, em outros tempos, exploramos a galáxia, tal como vocês.
Picard: Podem viajar em velocidade de dobra?
Anij: Temos a capacidade, sim. Mas, aonde ela nos levaria, exceto longe daqui?”

Ele quis dizer que a tecnologia atrapalha mais do que ajuda ao ser humanóide, pois o

deixa ocioso e sem ter o que fazer; o que poderia levar o humanóide a fazer coisas erradas. Já

155Conversa entre Lily e o Capitão Picard: “Lily: Quanto custou isso? Picard: A economia di futuro é meio
diferente.  Dinheiro  não  existe  no  século  XXIV.  Lily:  Não existe  dinheiro?  Então,  não  é  pago?  Picard:  A
aquisição  de  fortuna  não  é  mais  uma  motivação  para  nós.  Procuramos  nos  aperfeiçoar  e  ao  resto  da
humanidade.”
156Grifo da Autora.
157Grifo da Autora.
158Nota da Autora: a camuflagem surgiu na série clássica como sendo um dispositivo que esconde coisas, como
se fossem invisíveis. Com a Nova Geração, este conceito surgiu como sendo um dispositivo capaz de esconder
planetas e lugares.



ela  quis  dizer  que  eles  conseguiram  criar  um  paraíso  onde  todos  podem viver  em  paz,

colaboração e completa felicidade, o que eles não conseguiriam em nenhum outro lugar, visto

que o lugar que escolheram para morar é distante e de difícil acesso.

Quando Picard percebe que sua proximidade com o sistema está  levando-o a ficar

mais saudável,  ele decide investigar mais a respeito desse povo e do local onde vivem. É

quando ele descobre a real intenção dos tripulantes da Federação que ele encontrara:

“Picard: E não envelheceram um só dia então?
Sojef:  Na  verdade,  eu  era  muito  mais  velho,  quando  cheguei,  no  tocante  à  minha
condição física.
Anij: Há uma radiação (...) incomum proveniente dos anéis. Regenera nossa estrutura
genética continuamente.
.......................................................................................................................................
Picard: Para a maioria de nós, o que tem aqui é mais valioso que uma barra de ouro (...)
E acho que essa é a razão por quererem roubar esse mundo”.

A partir desse momento, ele começa a lutar para manter essa civilização neste planeta,

pois acha que a Federação não deve interferir na escolha que este povo fez, como podemos

ver através do diálogo entre Picard e o Almirante, seu superior:

“Picard:  Não  permitirei  que  os  transfira,  Almirante.  Informarei  ao  Conselho  da
Federação.
Almirante: Cumpro ordens do Conselho da Federação.
Picard: Como pode haver uma ordem que contrarie a primeira diretriz?”

A questão aqui gira em torno da pílula da juventude, como vemos numa reportagem

sobre o assunto:

“Nenhum tratamento no mercado mostrou-se capaz de retardar o envelhecimento humano
– a escalada de danos moleculares e celulares que aumentam a vulnerabilidade a doenças
à medida que os anos passam. Mas uma intervenção (uma dieta de baixas calorias, mas
nutricionalmente equilibrada) funciona em muitos animais, aumentando a longevidade e
prolongando a saúde. Essas descobertas sugerem que a restrição calórica poderia retardar
também o envelhecimento dos seres humanos. (...) E se alguém criasse uma pílula que
simulasse os efeitos fisiológicos de comer menos,  sem realmente obrigar as pessoas a
passar fome? Será que tal simulação da restrição calórica, como a chamamos, conseguiria
prolongar a saúde das pessoas?”159

Em  relação  ao  filme,  o  que  se  pretende  é  aproveitar  os  benefícios  da  radiação

incomum como remédio contra o envelhecimento através de uma determinada tecnologia que

a Federação não possui. Só que, para isso, o planeta teria que estar desabitado, sendo, então,

necessário transferir esses moradores para outro lugar. E é contra essa transferência forçada

159SCIENTIFIC American Brasil. Em busca da pílula da Juventude. In “A Ciência em busca da juventude”.
Editora Duetto, No. 6, edição especial, págs, 46 a 51.



que Picard é contra, pois ele não acha justo transferi-los, mesmo em se tratando de apenas 600

pessoas, como ele conclui:

“Quantas  pessoas  seriam necessárias,  Almirante,  para  que  fosse  uma  injustiça?  Mil?
Cinqüenta mil? Um milhão? Quanta gente ainda falta, Almirante?”

Pelo tom de voz do ator, pode-se perceber a ironia inicial de sua pergunta, terminando

por  uma  clara  indignação  pela  atitude  do  seu  superior.  Isso  evidencia  a  opinião  dos

responsáveis pelo roteiro, que querem dizer que: “é injusto transferir um povo apenas para

beneficiar outro”160. Principalmente porque esta transferência resultaria na destruição de um

povo, como o ser humano já cansou de fazer.  Uma civilização das mais prejudicadas é a

civilização africana, que sofreu e sofre até hoje com o preconceito. Felizmente, com a eleição

do novo presidente norte-americano (de descendência africana),  esperamos que isso mude

para melhor ou seja, que todos percebam que eles têm o mesmo direito que nós e a mesma

inteligência.

Nem mesmo a tentativa do Almirante em convencer Picard de que o uso benéfico da

radiação irá ajudar milhões o convence de que a transferência é a atitude correta. Para este, o

ideal seria, como ele diz:

“Atrase o procedimento. Deixe o meu pessoal estudar a tecnologia.”

O  procedimento  mais  correto  seria  tentar  descobrir  um  outro  meio  de  usar  os

benefícios  da  radiação,  sem  precisar  transferir  ninguém.  Mas,  descobrir  uma  pílula  da

juventude geraria um desafio: “encontrar outras substâncias que forneçam os benefícios (...),

mas que sejam mais seguras em uma ampla faixa de dosagens e cronogramas”.161

Uma questão polêmica é a comparação entre uma vida mais calma e uma vida mais

agitada, quando Anij diz que muitos jovens do seu planeta querem saber como é o mundo lá

fora e não se conformam com a calma e Picard diz que, algumas vezes, ele prefere a calma. A

questão fica em aberto, mas podemos dizer que o “homem nem sempre está satisfeito com o

que tem”162.

Por fim, uma última questão sociológica abordada pelo filme, está relacionada ao fato

dos Son’a terem o mesmo DNA que os Ba’ku e parte do diálogo entre eles explica bem a

situação:

“Picard: Mataria seu próprio povo, Ru’afo? Seus próprios pais? Seus irmãos e irmãs?
Não sabia, Almirante? Os Son’a e os Ba’ku são a mesma raça.

160Grifo da Autora.
161SCIENTIFIC American Brasil.  Em busca da pílula da juventude. In: A ciência em busca da juventude.
Págs. 46 a 51.
162Grifo da Autora.



Sojef: Picard acabou de nos contar.
.............................................................................................................................
Há um século,  um grupo dos nossos  jovens (...)  tentaram se  apoderar da colônia e
quando fracassaram...
............................................................................................................................
Picard:  Envolveu  a  Federação  em  uma  luta  entre  famílias,  Almirante.  As  crianças
voltaram para expulsar os adultos, assim como foram expulsos uma vez. Só que a sede de
vingança de Ru’afo agora se converteu em um parricídio.
Almirante: Fiz isto pela Federação. Tudo pela Federação.”

A crítica à vingança é o ponto alto da seqüência, querendo mostrar que a vingança só

faz mal e deixa “um gosto amargo na boca”, como diz o ditado. Em “Jornada nas Estrelas

VIII  –  Primeiro  Contato”,  a  menção  ao  livro  “Moby  Dick”  também  nos  leva  à  mesma

conclusão: “os fins nem sempre justificam os meios”163.

163Grifo da Autora.



5. A energia atômica. Possibilidade de uma 3ª Guerra Mundial. As armas de destruição

em  massa.  Corrida  Espacial.  O  petróleo  e  os  líderes  mundiais  que  o  exploram.

Transferências  forçadas.  Criação da bomba atômica.  Ambição e desejo de poder.

Crítica à ONU. Hierarquia militar.  Obediência e  desobediência à ordens insanas.

Direito de propriedade e de escolha.

 Não é à toa que boa parte do filme “Jornada nas Estrelas IV – Volta para Casa” se

passa na segunda metade do século XX. O objetivo dessa escolha é mostrar os perigos da

pesquisa atômica que poderia criar um “holocausto nuclear”164 que poderia acontecer, caso

algum acidente grave ocorresse nas fábricas. Aconteceram alguns acidentes, sim, mas foram

contornados a tempo de evitar uma catástrofe ainda maior. A conversa entre Kirk e Spock

exemplifica a questão:

“Spock: Lembro, que nessa época, eram usados reatores de fissão, cujos sub-produtos
eram tóxicos. Foram substituídos na era da fusão. Mas talvez encontremos alguns nesta
época.
Kirk: Você disse que eram tóxicos.
Spock: Recolheremos fótons com segurança.
............................................................................................................................
Kirk: Onde encontramos esses reatores?
Spock: Eram usados em navios da Marinha.”

Além  de  criticar  o  uso  de  reatores  nucleares,  este  diálogo  mostra  que  essas

experiências têm total apoio político e militar dos governos, dando a perceber que a questão é

ainda mais séria, na medida em que, assim como a energia atômica pode servir para o bem

(como energia motora), serve também para o mal, levando o mundo à possibilidade de uma

guerra nuclear.

Logo  em seguida,  vê-se uma manchete  de jornal  com os dizeres:  “Negociação  de

armas  nucleares  suspensas”,  que também é  um outro  lado da questão:  a  venda  de armas

nucleares que possibilita a qualquer governo de ter a seu alcance uma arma tão poderosa que

poderia levar a uma catástrofe semelhante àquela que exterminou com os dinossauros há 65

milhões de anos atrás. Esta ameaça deixou o planeta à beira de uma terceira guerra mundial,

mas como disse McCoy: “Foi um milagre nossa raça ter sobrevivido ao século XX”. A fala é

irônica, mas mostra bem o perigo que corremos com a disseminação de armas nucleares.

Desde os anos sessenta, os episódios de Jornada nas Estrelas já continham críticas,

como é o caso de “Missão: Terra”165, como vemos no diálogo abaixo:

164Grifo da Autora.
165JORNADA nas Estrelas, Série Clássica, exibido em 29 de março de 1968.



“Spock: As crises atuais da Terra envolveriam um banco de fitas, capitão. (...) E isso
pode ser extremamente sério. O lançamento de um míssil nuclear orbital foi feito pelos
EUA em resposta a um lançamento similar de outras potências.
Kirk: Os dispositivos nucleares não eram um dos grandes problemas desta era?
Spock: Exatamente.  Como o céu estava cheio de bombas H em órbita, o menor erro
poderia ter derrubado uma delas por acidente provocando um holocausto nuclear.”

Ou seja, desde aquela época já havia uma grande preocupação com a exploração de

armas atômicas, porque um acidente ou um governante paranóico poderia causar um desastre

de grandes proporções, pois a situação do planeta era complicada, basta ver no trecho abaixo:

“Com o programa Polaris, os americanos desenvolveram mísseis balísticos para serem
lançados (...), enquanto que os mísseis soviéticos não conseguiram igualar seu alcance. A
guerra submarina propiciou múltiplas aplicações (...) Em 1967, os EUA apresentaram o
projeto (...)  baseado no míssil (...)  de interceptação fora da atmosfera (...)  Porém, em
1969, seus altos custos obrigaram a cortar o programa.”166

 Esta frase apenas confirma o que o personagem fala no filme citado acima. Em outro

momento, temos a explicação dessa preocupação através da fala do personagem Gary Seven:

“Problema:  a  ciência  e  a  tecnologia  da  Terra  progrediram  mais  rápido  do  que  o
conhecimento político e social. Objetivo da missão: evitar que a civilização da Terra se
destrua, antes de se tornar uma sociedade pacífica.”

Estas palavras mostram que os seres humanos não tinham suficiente consciência dos

perigos que estavam correndo, mas que também já haviam algumas pessoas interessadas em

alertar as populações sobre eles.

Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha criou o foguete V-2, que servia

apenas como arma letal e com super-velocidade. Por este ter a capacidade de levar mísseis

nucleares, havia uma grande preocupação mundial de que pudesse haver uma Terceira Guerra

Mundial, como vemos na fala de Data, em “Jornada nas Estrelas VIII – Primeiro Contato”:

“Segundo nossa astrometria, estamos no meio do século 21. Pelos isótopos radioativos na
atmosfera, creio que chegamos 10 anos após a Terceira Guerra Mundial.”

 Com a ida de seu criador, Wernher Von Braun, para os Estados Unidos, junto com

seus  documentos  para  criação  do  foguete  e  de  sua  adaptação  para  viagens  espaciais,  os

americanos  conseguiram  criar  os  foguetes  espaciais  Apollo167.  Este  filme  mostra  a

inventividade  de  seu  criador,  que  menciona  a  Corrida  Espacial  indiretamente  através  do

diálogo entre Picard e Data:

“Picard: Não é impressionante? Esta nave era um míssil nuclear.

166ENCICLOPÉDIA Novo Século. Editora e Gráfica Visor do Brasil  LTDA, 2002, volume 8, págs.  1510 e
1511.
167DVD CORRIDA Espacial. Episódio 1: Corrida por Foguetes.



Data: É irônico (...)  escolher um instrumento de destruição para iniciar  uma era de
paz”.168

A Corrida Espacial não iniciou uma era de paz – basta lembrarmos da Guerra do Golfo

e,  mais  recentemente,  da  Guerra  do  Iraque  –,  mas  afastou  a  ameaça  iminente  de  guerra

nuclear, mostrando que a exploração nuclear pode servir também para o bem, desde que bem

empregada e com total segurança.  Hoje em dia, os Estados Unidos estão estudando novas

formas  de  usar  os  aceleradores  de  partículas  (que  é  um  dos  experimentos  com  átomos

nucleares) para gerar anti-matéria. Sua função está explicada no trecho abaixo:

“Fala-se também na construção de reatores movidos por ela para a produção de energia
elétrica. Faz sentido: um pacote com 10 quilos de anti-matéria é capaz de gerar tanta
força quanto a Usina de Itaipu trabalhando sem parar por 6 anos. Entretanto, o uso mais
entusiasmante  e  defendido  pelos  cientistas  para  a  anti-matéria  é  a  construção  de
espaçonaves capazes  de  cruzar  as vastas distâncias  entre  as  estrelas.  Parece coisa do
Jornada nas Estrelas, em que a nave Enterprise fazia suas viagens interestelares com um
motor alimentado por matéria e anti-matéria.”169

Em outras palavras, usando-se a energia provocada por essa tecnologia, poderíamos

explorar as estrelas muito mais rápido do que se pensa atualmente e, quem sabe, fazer contato

com civilizações extraterrestres pacíficas.

O tema é abordado de modo diferente em “Jornada nas Estrelas IX – Insurreição”,

como vemos na fala de Sojef:

“Viemos de um sistema solar a ponto de se autodestruir onde a tecnologia criava armas
que ameaçavam destruir a vida. Alguns de nós decidiram encontrar um novo lar. Um
lugar que fosse isolado das ameaças de outros mundos.”

A  frase  se  remete  diretamente  à  situação  do  planeta  Terra  que,  até  hoje,  faz

experiências  com armas  de  destruição  em massa  sem pensar  nas  conseqüências  que  elas

podem gerar e é o que podemos perceber através da fala de Riker, numa das seqüências finais

do filme:

“Suas  naves  podem  estar  equipadas  com  armas  (...)  proibidas  segundo  Acordo
Khitomer.”170

Isto quer dizer que o filme está se referindo à utilização da bomba atômica pelo Iraque

(através  de Saddam Hussein),  que  foi  o  motivo para a  Guerra  do Golfo,  pois  segundo  a

168Diálogo entre  Picard e  Data:  “Picard:  Não é impressionante? Esta  nave era um míssil  nuclear.  Data:  é
irônico Cochrane escolher um instrumento de destruição para iniciar uma era de paz”.
169Revista SUPERINTERESSANTE. Anti-matéria. Editora Abril, edição 261, de janeiro de 2009, págs. 78 a
81.
170Nota da Autora: Khitomer é o “planeta natal” dos klingons. Como vimos anteriormente, podemos fazer uma
analogia com o acordo entre os países do Hemisfério Norte (EUA e Rússia) para não usar armas atômicas.



história,  foram descobertas  usinas atômicas clandestinas em território iraquiano. Até hoje,

alguns países fazem testes com bombas nucleares, mesmo que essas experiências tenham sido

proibidas por um acordo internacional.

 Atualmente  em  cartaz,  o  filme  “Jornada  nas  Estrelas  11”171 faz  uma  crítica  ao

acelerador de partículas, já que uma de suas experiências consiste em criar um minúsculo

buraco negro e o filme fala de um procedimento que seria capaz de provocar um buraco negro

no núcleo de um planeta capaz de sugar a matéria planetária. O que mostra que, em Jornada

nas Estrelas, ainda existe essa função fílmica de alertar a população sobre tudo aquilo que

pode provocar a destruição da vida na Terra.

Através da fala de McCoy, em “Jornada nas Estrelas IV – Volta para Casa”, podemos

perceber que a preocupação com a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial com armas

atômicas já  existia desde então. O que ele quis dizer é que, com todos os problemas que

tivemos, a ameaça de uma guerra atômica era um problema sério. Resumindo: todos os três

filmes escolhidos abordaram este tema, mas de modos diferentes.

No filme “Jornada nas Estrelas IX – Insurreição”, não há uma menção explícita a uma

guerra nuclear, mas fala da ameaça de um povo inimigo, o “Dominium”172, numa menção à

Guerra do Golfo, ocorrida anos antes da exibição do filme, como vemos na fala do Almirante:

“Na Terra, o petróleo transformou vigaristas em líderes mundiais.”173

Um dos motivos para esta  guerra,  como sabemos, foi  a instalação ilegal  de usinas

atômicas no Iraque e o termo  “vigarista”174 é uma menção a Saddam Hussein. No entanto,

nesta mesma passagem, Picard compara este com Ru’afo:

“Almirante: Nós temos o planeta, eles têm a tecnologia. Uma tecnologia que nós não
podemos copiar. Sabe em que isto nos transforma? Em sócios.
Picard: Nossos sócios não passam de vigaristas.”

Na frase a seguir, vemos um outro lado da questão:

171JORNADA nas Estrelas 11, que foi lançado nas salas de cinema no dia 8 de maio de 2009.
172Nota da Autora: O Domínium é uma metáfora para o Oriente Médio, mais especificamente, o Irã e o Iraque
que, com suas constantes disputas, poderiam provocar uma nova guerra mundial. O termo apareceu pela primeira
vez em “Deep Space Nine”.
173Nota da Autora: diálogo entre o Almirante e Picard: “Picard: Um planeta no espaço da Federação. Almirante:
Exato. Nós temos o planeta, eles têm a tecnologia. Uma tecnologia que nós não podemos copiar. Sabe em que
isto nos transforma? Em sócios. Picard: Nossos sócios não passam de vigaristas. Almirante: Na Terra, o petróleo
transformou vigaristas  em líderes  mundiais.  A Dobra Espacial  transformou  os  Romulanos  em um império.
Podemos  controlar  os  Son’a.  Isso  não  me  preocupa.  Picard:  Certamente  alguém  disse  o  mesmo  sobre  os
Romulanos há um século.”
174Grifo da Autora.



“Durante os oito anos de guerra entre o Irã e o Iraque (...) contou com o apoio dos países
ocidentais. Ao longo de 1991 e 1992 resistiu aos ataques da oposição, das Nações Unidas
e dos EUA.”175

O que mostra que a “parceria” entre os Son’a e a Federação, é uma alusão a esse apoio

citado no texto acima. E da mesma forma como Saddam Hussein se tornou perigoso para seus

“sócios”176, Picard tem medo dos seus sócios, como ele mesmo diz:

“Certamente alguém disse o mesmo (...) há um século.”

Vemos também um outro lado da questão: a região onde o povo Ba’ku escolheu para

viver é tão disputada como o Oriente Médio e Picard ironiza a situação com a frase:

“Um planeta no espaço da Federação”.

O que mostra que, mais uma vez, o poder tenta falar mais alto nessa situação e, como

já foi  visto  anteriormente,  a  transferência  forçada  é  uma tônica do ser  humano,  que está

sempre desejando o que não tem, mesmo que tenha que passar por cima de qualquer pessoa,

ou povo, para conseguir seu intento.  Um bom exemplo é o caso dos africanos que foram

retirados de seu país à força para servirem como escravos e, até hoje, são discriminados por

vários setores da economia e da sociedade. Por este motivo, Martin Luther King convenceu a

atriz Nichelle Nichols a permanecer no seriado, ou seja, para mostrar que eles têm os mesmos

direitos  que  nós.  Ele  foi  assassinado,  mas a  eleição do novo presidente  norte-americano,

Barak Obama, mostra que, finalmente, as pessoas estão tentando aceitar nossos “irmãos de

cor”177 em sua sociedade.

O filme “Jornada nas Estrelas IX – Insurreição” mostra uma crítica à Federação – que

é, na verdade, uma crítica à ONU. As palavras de Ru’afo comprovam isso:

“A Federação é arcaica. Nos últimos 24 meses foram desafiados por todas as potências do
quadrante (...) Todos sentem o cheiro da morte da Federação.”

Pelo ano de exibição do filme, sabemos que ele está se referindo às constantes guerras

nas  quais os Estados Unidos se envolveu e a ONU, que foi  criada para conciliar e  fazer

negociações de paz entre os países, nada pôde fazer para impedi-las.

A hierarquia militar e a desobediência a ordens insanas, também, estão presentes nos

três filmes escolhidos. Em “Jornada nas Estrelas IV – Volta para Casa”,  os tripulantes da

Enterprise estão exilados por desobedeceram a uma ordem direta: não ir a um determinado

175ENCICLOPÉDIA Novo Século. APUD. Volume 6, pág. 1144.
176Grifo da Autora.
177Grifo da Autora.



planeta. Mas eles o fizeram para resgatar o corpo de Spock, visto que sua família poderia

ajudá-lo. Ao retornar à Terra para serem julgados,  eles descobrem que a Terra está sendo

ameaçada. Ao final do filme, o presidente do Conselho da Federação diz seu veredicto:

“Devido a circunstancias atenuantes, as acusações foram retiradas, exceto uma, a
acusação restante,  desobediência  aos  superiores  é  dirigida  apenas  ao  almirante
Kirk. (...) Você e sua tripulação salvaram este planeta de sua própria cegueira. E
nós seremos eternamente gratos.”

Com isso, podemos perceber que, apesar de ter desobedecido às ordens mais uma vez,

eles agiram como heróis e são agraciados com uma punição menor. Na verdade, através dessa

fala, pode-se perceber que as regras (e as leis) não podem nem devem ser seguidas à risca,

pois correm o risco de prejudicar, mais do que ajudar. Se eles não tivessem desobedecido, não

teriam conseguido salvar o planeta da sonda alienígena.

No filme “Jornada nas Estrelas VIII – Primeiro Contato”, a Terra também está sendo

ameaçada e Picard, que seria o homem mais indicado para lidar com o inimigo, é instruído a

patrulhar uma região distante, onde nada de mais está acontecendo. Para salvar a Terra, ele

também resolve desobedecer  às ordens com o auxílio  de  seus tripulantes,  como vemos a

seguir:

“Picard: Tenente Halk, trace rota para a Terra! Dobra máxima! Vou desobedecer às
nossas ordens. Quem se opõe, diga agora. Constará em meu diário.
Data: Capitão, creio que falo por todos, danem-se as ordens.”

Diferentemente do outro, não vemos os tripulantes sofrerem nenhuma punição pela

desobediência,  pois o filme termina antes deles voltarem ao século XXIV; no entanto,  as

pessoas que viram o seriado de televisão sabem que eles não sofrerão nenhuma punição, como

aconteceu  no  episódio  “Rito  de  Passagem”178.  O capitão  confessa  que  violou  a  Primeira

Diretriz, como vemos no diálogo abaixo:

“Remmick: Então, confirma a exatidão desse relatório. Você violou a Primeira Diretriz 
dos Edo. Você interferiu com suas leis!
Picard:  Sim. Foi exatamente como expliquei nos registros do diário. 
Remmick: Só para salvar o filho da Dra. Crusher.
Picard: Um membro da tripulação estava preso injustamente. Mantenho minha 
decisão.”

Ao final do filme, percebemos que o capitão sofre nenhuma punição, nem mesmo é

levado à Corte Marcial179. Portanto, ao ouvirmos as palavras de Data em “Primeiro Contato”,

178JORNADA nas Estrelas – A Nova Geração, exibido na televisão em 14 de março de 1988.
179Nota da Autora: Corte Marcial é como se chama o julgamento de oficiais militares.



já sabemos que eles se sairão bem da situação. Além disso, Picard violou a lei porque achava

que esta “não era justa”180 e ele sempre lutou pela justiça.

Já em “Insurreição”, a questão é diferente. A Federação se valeu de um precedente

para interferir naquela sociedade, como vemos pela fala do Almirante:

“A diretriz não conta. Este povo não é natural deste planeta. Não deveriam ser imortais.
Simplesmente, vamos devolvê-los a sua evolução natural.”

Quer dizer que, por eles não terem nascido lá, eles não têm o direito de decidir se vão

ser imortais? Se eles não têm esse direito, quem o tem? É como Anij diz: “Sempre soubemos

que, para sobrevivermos, teríamos que nos isolar”. Ora se esse isolamento deu a eles uma

chance de viver muito mais, essa decisão partiu da liberdade de escolha do povo Ba’Ku. Além

disso, o planeta em que eles decidiram viver  deixou de ser “uma terra sem dono”, mas a

ambição de alguns membros da Federação não os deixa perceber esse fato.

Em “Correspondentes”181, vemos uma definição da primeira diretriz dada por Picard:

“A primeira diretriz tem muitas funções e uma das mais importantes é nos proteger.  Para

evitar que deixemos as emoções dominarem nosso julgamento”. Fazendo um parâmetro com

o filme do cinema, a emoção de encontrar um novo método de tratamento poderia prejudicar

não apenas ao povo que seria transferido, mas também àquele que se beneficiaria dos novos

meios de tratamento. No entender do capitão, isso não é certo, como vemos em sua fala final:

“Gostaria de poder ficar. Mas é uma época perigosa para a Federação. Não posso deixá-la
em mãos  de  gente  que  ameaçaria  tudo o que  passei  a  minha  vida  toda  defendendo.
Preciso voltar. Mesmo que seja só para que o Conselho da Federação vá mais devagar.”

Esta frase resume não apenas a filosofia apresentada pelo seriado, mas também de seu

criador  e,  por  extensão,  de  todos  os  que  contribuíram para  que  os  filmes  tivessem esse

conteúdo crítico: não interferir em culturas alheias, a não ser quando elas peçam ajuda, como

por  exemplo,  no  caso  de  uma  enchente  que  mata  milhares  de  pessoas  e  deixa  milhões

desabrigados. Ao mesmo tempo, Jornada nas Estrelas tenta mostrar que devemos ser humildes

e ajudar a quem necessita.

Nesse ponto, Jornada nas Estrelas tem sido muito útil, pois muitas Organizações Não-

Governamentais foram criadas por fãs de seus filmes e que tentam ajudar a todo aquele que

necessite. Um exemplo disso está no livro “Cachorros Encrenqueiros se divertem mais”:

“Um ministro  batista  conservador no meio de muçulmanos  fundamentalistas  em uma
terra arruinada, tomada pelo caos? Você pode pensar que essa seria a receita para mais
uma sublevação de proporções sísmicas. Mas, enquanto Hagberg trabalhava arduamente

180Grifo da Autora/
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(...) encontrou exatamente o oposto – algo muito mais do que o belo, muito próximo do
sublime.  (...)  Ele  chegou  esperando  desconfiança;  ao  sair,  havia  encontrado  o  mais
evanescente estado de graça – a irmandade que não vê  raça, credo ou nacionalidade.
“Eles forma muito gentis, afetuosos e amorosos”, disse Hagberg a respeito das pessoas
cujas vidas ele tocou e que tocaram a sua. Elas ficaram profundamente agradecidas por
saber que um americano havia viajado para tão longe sem outra razão além de estender a
mão para ajudar”.182

No documentário “Trekkies 2”183, tem algumas falas de fãs que mostram a influência

dos filmes na vida do ser humano:

“Um dos princípios de Jornada nas Estrelas é ajudar as pessoas.
...................................................................................................................................
Somos uma família. Quando alguém tem um problema, nós ajudamos.
...................................................................................................................................
Não podemos salvar a galáxia, mas podemos ajudar o próximo.
.....................................................................................................................................
Jornada nas Estrelas retrata a sociedade como ela deveria ser. Não há discriminação
religiosa, racial ou sexual.”

Essas pessoas se reúnem em convenções cuja renda vai para instituições de ajuda aos

mais necessitados. Um exemplo disso são os “jantares Trek”: reunião de fãs que se encontram

na Alemanha para jantar, como confirma um dos participantes: “Gostamos de Jornada nas

Estrelas e nos encontramos para conversar.  E o dinheiro que arrecadamos, doamos para o

Hospital Pediátrico de Colônia.” Ou seja, além de se reunirem para conversar e jantar, eles

ainda  têm tempo  para  ajudar  outras  pessoas.  E  esse  é  apenas  um  dos  muitos  exemplos

apresentados pelo documentário, que tenta mostrar como Jornada nas Estrelas influenciou na

vida dessas pessoas.

182GROGAN,  John.  Ajuda  Física,  Ajuda  Espiritual.  In  “Cachorros  Encrenqueiros  se  divertem  mais”.
Ediouro, RJ, 2008, págs. 223 a 226.
183Filme produzido pela Paramount Pictures em 2005 sobre os fãs de Jornada nas Estrelas.



6. O  sucesso  dos  filmes  de  ficção  científica  no  Brasil  em  relação  ao  número  de

expectadores de filmes nacionais.  Possibilidades da edição computadorizada nesse

tipo de filme, fazendo um paralelo entre os gastos com a produção e o lucro com a

exibição.

Como  pudemos  perceber,  os  filmes  fazem  críticas  relevantes  ao  comportamento

humano em todas as áreas de atuação, desde a política até a relação social entre os indivíduos.

E são filmes de ficção científica. O que quer dizer que não é preciso fazer um filme baseado

no nosso tempo para criticar qualquer coisa, basta que o roteiro esteja bem estruturado com

esse intuito.

É preciso entender que o roteirista tem uma importante arma em suas mãos, que é o

dom de nos levar a ver aquilo que “não queremos ver”.  Neste sentido, o estudo pretende

demonstrar que se pode fazer filmes como uma maneira de criticar os nossos erros. Do ponto

de vista narrativo e usando todas as armas que puder, a obra de arte passa a ter a função de

servir ao ser humano para ajudá-lo a melhorar a vida no planeta.

O que não acontece no Brasil é escrever um filme de ficção cientifica como meio de

criticar o brasileiro e é uma das coisas que o estudo pretende mostrar. As duas coisas não são

incompatíveis. Além do mais, os filmes de ficção cientifica fazem bastante sucesso no Brasil,

mas  nossos  diretores  não  têm interesse  em “abocanhar”  essa  fatia  do  mercado.  Segundo

Christopher Vogler:

“Vamos nos guiar por uma idéia simples: todas as histórias consistem em alguns
elementos  estruturais  comuns,  encontrados  universalmente  em mitos,  contos  de
fadas, sonhos e filmes. São conhecidos como A Jornada do Herói. Nosso objetivo é
entender  esses  elementos  e  seu  uso  na  escrita  moderna.  Se  forem usados  com
sabedoria, essas antigas ferramentas do oficio de contar histórias podem ter um
poder imenso na cura de nossa gente e podem tornar o mundo num lugar melhor
para se viver.184

E é exatamente o que este trabalho pretende mostrar: que toda e qualquer história, se

for bem contada, serve para orientar a melhorar as condições de vida em nosso planeta, não

apenas no sentido físico, mas também emocional;  isto é,  melhorar  as relações  com outras

pessoas sem preconceito ou qualquer tipo de discriminação.

É importante notar que, apesar de falar de um futuro (ainda distante), seus temas são

bastante atuais:  segregação racial,  violência,  guerras,  etc.  Além disso,  um filme de ficção

científica  atrai  um  grande  público.  Um  exemplo  disso,  foi  o  filme  “Superman  V  –  O

184VOGLER,  Joseph.  A  Jornada  do  Escritor,  Escrituras  Míticas  para  Contadores  de  Histórias  e
Roteiristas. Rio de Janeiro: Ampersand Editora LTDA, 1992, p. 50.



Retorno”. Os quatro primeiros filmes foram feitos e exibidos nos anos 80; portanto, era de se

esperar que o público do quinto filme fosse mais adulto. No entanto, na estréia do filme, além

dos ingressos esgotarem rapidamente, havia muitos jovens que não chegaram a ver os filmes

anteriores.

O filme “Jornada nas Estrelas 11” está em cartaz há três semanas, apresentando uma

arrecadação milionária. Um filme brasileiro fica em cartaz no máximo duas semanas; e, na

segunda semana, um número bem menor de salas de cinema o exibem, restringindo ainda

mais  o  número  de  expectadores.  Uma  outra  coisa  a  ser  considerada  é  que  os  filmes

estrangeiros de maior sucesso de bilheteria são facilmente encontrados à venda em DVD. No

entanto, é difícil comprar filmes nacionais. Eu tenho tentado comprar dois filmes nacionais

que já foram lançados há muito tempo, mas não consegui, porque eles só foram lançados este

ano; são eles: “Cartola, Música para os Olhos” – exibido no cinema em 2006 – e “Quanto

Vale ou é por Quilo?” – exibido no cinema em 2005. Em compensação a quinta temporada da

série “Monk” – exibida na TV americana entre 2006 e 2007 – foi lançada em DVD no ano

passado.  Ou seja,  uma coleção  de  filmes (que  acaba  sendo mais  cara)  já  saiu  em DVD,

enquanto que dois filmes nacionais, que deveriam ser até mais barato, não estão à venda em

lojas de grande circulação.

Uma  outra  questão  a  ser  considerada  é  que,  com  a  tecnologia  digital,  os  efeitos

especiais que são a tônica dos filmes de ficção cientifica são muito mais fáceis  de serem

produzidos, e mais em conta, já que o computador leva um tempo menor para produzir esses

efeitos, do que se fossem efeitos óticos; como por exemplo, não haveria necessidade de se

produzir um modelo da nave inteira para filmar – bastaria criar uma nave no computador, com

um fundo preto e ‘estrelas’ e fazê-la se movimentar com programas específicos. Se formos

levar em conta os filmes anteriores de Jornada nas Estrelas, como o quarto, foi montada uma

nave Enterprise de três metros de comprimento e a câmera teve que ser colocada bem próxima

do modelo e passear  pelo modelo bem devagar,  para dar  a  impressão de que a nave era

enorme. Dá para imaginar quanto tempo eles levaram para construir o modelo?

No entanto, no Brasil, não se pensa em fazer filmes de ficção cientifica. Nossos filmes

sempre fazem críticas à nossa sociedade, mas mostrando a violência como um dos temas mais

usados. Não é que não possamos fazer isso, mas através de um filme de ficção científica com

a mesma idéia de Jornada nas Estrelas, não só podemos mostrar nossos erros, mas também um

meio de nos corrigirmos. É um tipo de filme que não é tão difícil de fazer, rende um bom

lucro, tem um público fiel e ainda serve para criticar as falhas humanas.



O objetivo deste  estudo é  mostrar  que  o Brasil  está  perdendo grandes  chances  de

arrecadação com o cinema por não fazer filmes de ficção cientifica e que poderiam se tornar

mais populares do que “Cidade de Deus”, por exemplo. O próprio filme “Central do Brasil” é

pouco conhecido no Brasil, apesar de ter ganho prêmio em Cannes. Tem muita gente que não

vê filmes nacionais,  mas vai ao cinema para ver filmes estrangeiros. A ficção científica é

apenas um gênero bastante popular cujos filmes só são feitos no estrangeiro. Por que não se

aproveitar desse público fiel para criar filmes nacionais e competir com os estrangeiros? É um

gênero que poderia ser bastante aproveitado por nossos cineastas.

O Brasil  ainda não soube explorar todos os caminhos cinematográficos disponíveis

para  que  nossas  produções  tenham  condições  de  competir  de  igual  para  igual  com  os

estrangeiros, mas ainda está na hora de mudarmos essa situação. Basta que nossos cineastas

percebam que podem contribuir para essa mudança. O Brasil poderia ser visto pelos outros

países de uma outra forma, além de colocar “nosso nome no mapa do cinema mundial”.185 O

filme “Central do Brasil” é um exemplo de que podemos fazer filmes de qualidade igual ou

superior aos estrangeiros, basta querer.

185Grifo da Autora.
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