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Objetivo do texto 

 
Ilustrar como os temas da compressão do tempo-espaço são representados em obras pós-modernas, 
particularmente o cinema, que possui uma maior capacidade de tratá-los de maneira instrutiva, devido 
à sua capacidade do uso serial de imagens e de realizar cortes no tempo e no espaço. 
 
Aqui será analisado o filme Blade Runner. No texto Harvey também comenta Asas do desejo. 
Ambos exemplificam muitas das características do pós-modernismo, além de darem atenção particular 
à conceituação e aos significados do tempo e do espaço. 
 

Sinopse do filme Blade Runner 
 
Pequeno grupo de seres humanos geneticamente produzidos (“replicantes”), voltam para enfrentar 
seus criadores. O filme se passa na Los Angeles de 2019 e gira em torno da investigação conduzida 
pelo “especialista” Deckard, que busca descobrir replicantes e eliminá-los como sério perigo para a 
ordem social.  
 

Os replicantes 
 
Criados para trabalhar em tarefas altamente especializadas em ambientes inóspitos nas fronteiras da 
exploração espacial. São dotados de força, inteligência e poderes no limite ou além dos seres humanos 
comuns. Também tem sentimentos, ao que parece para fazer julgamentos que correspondam aos 
requisitos humanos. Porém para que não representem ameaça são programados para apenas 4 anos de 
vida. Quando escapam do controle dentro deste prazo é necessário “retirá-los” de circulação, ou 
aposentá-los, na tradução do filme, tarefa de Deckard. 
Comentários de Harvey para os replicantes: 
• antes simulacros do que robôs; 
• foram projetados como a forma última de força de trabalho de curto prazo, de alta capacidade 

produtiva e grande flexibilidade (exemplo perfeito de trabalhador que se adapte às condições da 
acumulação flexível); 

• Diz o criador para a criatura: “uma chama que queima com dupla intensidade vive a metade do 
tempo”, vivendo portando na corrida esquizofrênica do tempo característica da vida pós-moderna; 
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• a revolta dos replicantes contra o “trabalho escravo”, encontra paralelo na condição subalterna de 
Deckard, que aceita a tarefa sob a ameaça de ser rebaixado a “pessoa inferior”, definindo um 
vínculo oculto de simpatia e compreensão entre caçador e caçados. Durante o filme Deckard tem 
sua vida salva duas vezes por um replicante e salva Rachel, por quem eventualmente se apaixona. 

 
A cidade de Los Angeles 

 
• “...uma paisagem decrépita de desindustrialização e decadência pós-industrial. Armazéns vazios e 

instalações industriais abandonadas são destruídos por uma chuva ácida. A névoa toma conta de 
tudo, o lixo se empilha por toda parte, as infra-estruturas estão num estado de desintegração (...) 
Punks e catadores de lixo brigam no meio do lixo, roubando o que podem” 

• Porém → acima das cenas de caos e decadência interiores e no nível da rua → há um mundo de: 
o alta tecnologia de velozes transportadores; 
o de publicidade (“uma oportunidade de começar outra vez numa terra dourada”); 
o de imagens familiares do poder corporativo (Pan Am, Coca-Cola, Budweiser); 
o o imenso prédio piramidal da Tyrell Corporation, que domina parte da cidade. 

 
A Tyrell Corp. 

 
→ especializada em engenharia genética 
→ comércio do “mais humano do que os humanos” 
 

Produção de pequena escala 
 
→ se contrapondo às imagens do poder corporativo avassalador da Tyrell Corp, existe uma produção 
ao nível da rua, ruas cheias de gente, onde parecem predominar os asiáticos, em que surge o “cidadês”, 
língua híbrida de japonês, alemão, espanhol, inglês, etc. 
→ não só o terceiro mundo chegou à Los Angeles, como suas práticas de trabalho informal estão por 
toda parte. As escamas de uma cobra geneticamente modificada e os olhos humanos são produzidos 
em pequenas oficinas (dirigidas por orientais), indicando intrincadas relações de subcontratação entre 
empresas altamente desagregadas e com a própria Tyrell Corp. 
 

O sentido da cidade no nível da rua 
 
→ caótico em todos os aspectos: Arquitetura é uma mixórdia pós-moderna 
→ simulacros por toda parte (além dos replicantes, corujas, cobras, cabaré dos anos 20) 
→ caos de signos, mensagens e significações concorrentes sugere uma condição de fragmentação e 
incerteza 
→ porém há um poder organizador oculto (a Tyrell, as autoridades) que toleram o caos quando não 
ameaçador, intervindo quando necessário para reestabelecer o controle da rua. 
→ por toda parte imagens de destruição criativa, cujo exemplo máximo são os replicantes, “criados 
com poderes maravilhosos só para serem destruídos prematuramente” 
 

A caçada dos replicantes 
 
→ depende de um interrogatório baseado em que os replicantes não têm uma história real, faltando-
lhes a experiência de socialização humana; 
→ as imagens fotográficas acabam sendo utilizadas como provas de história real. “A imagem é, em 
resumo, prova da realidade, e as imagens podem ser criadas e manipuladas”; 
→ no final Deckard reconhece a similaridade com os replicantes, ao dizer que, no fundo eles, assim 
como a maioria dos humanos, que simplesmente saber “de onde vêm, para onde vão e quanto tempo 
têm”. O chefe de Deckard conclui: “pena que ela não vai viver, mas afinal quem vive? 


