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Resumo 

 Este trabalho tem como intuito entender as 
obras cinematográficas Blade Runner (1982) e Blade 
Runner 2049 (2017) e seus autores como produtos de 
seu tempo; analisando como o contexto histórico 
influencia em suas narrativas pessimistas e céticas. 
Ainda, a preocupação em historicizar a narrativa 
distópica, entendendo como e por quais motivos o 
século XIX e, principalmente, o século XX foram 
responsáveis pela sua ascensão. 

Introdução  

As narrativas distópicas estão diretamente 
ligadas à ascensão do pessimismo social causado pelas 
duas Guerras Mundiais – e, consequentemente, à 
Guerra Fria –, deixando um legado de elementos, 
sintomas e continuidades presentes até hoje em futuros 
distópicos. Blade Runner (1982) está inserido neste 
contexto onde o pessimismo e o futuro catastrófico é 
iminente. Ademais, Blade Runner 2049 (2017) nos 
possibilita analisar continuidades na narrativa e suas 
particularidades perante novo contexto histórico. A 
distopia cinematográfica nasce com Metrópolis (1927), 
aqui, já fica evidente os sintomas modernos presentes 
na obra. Estes sintomas, para Aby Warburg, existem em 
função da memória; esta, por sua vez, é responsável 
pelo simbólico (WARBURG, 2015). O simbólico, na visão 
de Giorgio Agamben, é o que causa inquietação na 
sociedade moderna, isso se dá porque é no simbolismo 
que vemos um significado mais familiar e particular 
(AGAMBEN, 2007). Segundo Thays Tonin, o principal 
motivo da primazia pelas narrativas distópicas se dá pelo 
sentimento implícito de esperança presentes nessas 
histórias; as distopias (direta ou indiretamente) 
apresentam um alerta do que pode ser mudado, ou 
melhor, melhorado para que este futuro terrível nunca 
exista (TONIN, 2015). 

Material e Métodos 

Realizou-se a análise das seguintes obras: 
Andróides sonham com ovelhas elétricas? (1968), Blade 
Runner (1982) e Blade Runner 2049 (2017). Para tanto, 
fundamentou-se o trabalho a partir de diferentes leituras 
voltadas ao problema de utopias/distopias/heterotopias. 
De mesmo modo, fez-se uma pesquisa sobre as 
relações entre história e cinema, bem como acerca da 
relação entre Cinema e Distopia e História e Distopia. 
Foram fundamentais, entre outros, a leitura de: Thays 
Tonin, Marc Ferro, François Hartog, Barros, Aby 
Warburg, Agamben, Michel Foucault e Silva Sá. 

Resultados e Discussão 

As distopias, entendidas como narrativas que 
expõe, entre outras, medos, receios e sintomas de uma 
sociedade, se caracterizam como possibilidade de critica 
a um dado presente, tendo, assim, também, uma 
dimensão pedagógica. Identificamos isso nos dois filmes 
analisados. Sendo a Guerra Fria - e suas consequências 
- o contexto no qual Blade Runner (1982) está inserido, 
as questões postas ressaltam os sintomas e medos 
dessa época: pessimismo, totalitarismo, corporativismo, 
crise identitária, etc. Em Blade Runner 2049 (2017) a 
temporalidade muda, mas os sintomas permanecem. Um 
desses sintomas é a crise identitária e/ou a 
(re)configuração da identidade nos novos moldes 
apresentados na narrativa ficcional que está presente 
nas duas obras. Portanto, o filme de 2017 atualiza 
alguns discursos e tecnologias para o nosso presente, 
mas ainda tratando de medos, anseios e sintomas que 
conversam com os apresentados no primeiro filme. 

 Conclusões 

Assim como Ferro (1992) entende o cinema 

como a manifestação de uma abordagem sócio-histórica 

de seu tempo, e que o filme não se vale por si só, mas 

sim pela sua abordagem dos cineastas e pela causa 

ideológica - seja ela consciente ou inconsciente –, as 

narrativas distópicas e, é claro, a obra fílmica Blade 

Runner, demonstram a possibilidade de se entender esta 

relação entre Cinema e História a fim de analisar 

contextos, sintomas, continuidades, gestos, medos, etc. 

Ademais, a importância dessas obras não está apenas 

em evidenciar estes elementos, mas também em tornar 

a discussão pública. 
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