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Resumo: Este trabalho propõe uma articulação entre os discursos sobre a tecnologia 
localizados no filme O passageiro do futuro e os conceitos de crítica da razão e indústria 
cultural trabalhados por autores da Teoria Crítica da Sociedade. A pesquisa tem por intenção 
fazer um recorte inicial da relação entre o homem e os aparelhos de simulação da 
consciência na narrativa contemporânea do cinema. Nossa abordagem parte de um breve 
contexto histórico das tecnologias atuais de realidade virtual, passando pelo resumo do filme 
e, por fim, propondo aproximações e distensões entre o filme analisado e o campo de estudo 
frankfurtiano. 
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1. O renascimento da realidade virtual 

Desenvolvida inicialmente em centros militares e universitários de pesquisa, desde a década 

de 1960, a realidade virtual3 enfrentou um percurso que parecia apontar para o fracasso 

eminente4. Equipamentos caros e desconfortáveis impossibilitavam um modelo comercial. 

Além disso, a incapacidade de geração de imagens computadorizadas, em alta frequência, 

princípio fundamental para as tecnologias de realidade virtual atuais, causavam desde dores 

de cabeça até fortes náuseas nos usuários. Passados mais de 50 anos, desde as primeiras 

experiências, a tecnologia parece ter conseguido um padrão de eficiência que permite ser 

comercializada de forma massiva, tendo entre as produtoras empresas como Google, 

Facebook e Sony. Segundo a imprensa especializada, o ano de 2016 foi considerado como o 

ano da realidade virtual5. 

Porém, talvez o mais correto fosse apontar 2016 como o ano de renascimento desses 

equipamentos óticos de realidade virtual. Um retorno à década de 1990 nos mostrará o quanto 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias da comunicação, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Jornalista. Doutorando do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação Social da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul. E-mail: giovannirochars@gmail.com. 
3 De modo resumido, podemos definir a realidade virtual como uma proposta de simulação da presença do usuário em um 
ambiente completamente diferente ao seu, por meio de computação gráfica. Os níveis de imersão nesse mundo sintético, 
atualmente, estão concentrados no campo visual e sonoro. 
4 No artigo “Da ilusão à imersão: Uma versão breve da longa história da realidade virtual”, realizamos, de forma inicial e 
não conclusiva, uma construção histórica da origem dos dispositivos atuais de realidade virtual. Disponível em 
https://goo.gl/9VOJ8l. Acesso em: 13 jul. 2017. 
5 Is 2016 The Year of Virtual Reality? Fortune Online, 4 dez. 2015. Disponível em https://goo.gl/bs7nrS - Acesso em: 13 jul. 
2017. 2016: the year when VR goes from virtual to reality. BBC Online, 1 jan. 2016 disponível em https://goo.gl/FuyBMv - 
Acesso em: 13 jul. 2017. Is 2016 the Year Virtual Reality Becomes Mainstream? Bloomberg, 17 mai. 2016. Disponível em 
https://goo.gl/ch6gMt - Acesso em: 14 jul. 2017. 
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essa tecnologia já havia sido “vendida”, ou pelo menos “prometida” como um novo modelo 

de interação. Importantes jornais6 e programas de televisão7 dos Estados Unidos, por 

exemplo, dedicavam espaços generosos explicando a nova revolução tecnológica que 

permitiria “viajar para lugares em que nunca estivemos, ver coisas que nunca vimos e fazer 

coisas que nunca fizemos sem nunca sair de uma sala”.  

Programas de auditório, como o britânico “Games Master”, realizavam duelos 

transmitidos pela televisão entre jogadores de um mundo virtual, através da plataforma 

Virtuality8, empresa emergente, na época, e responsável pelo desenvolvimento de uma série 

de equipamentos voltados à navegação de ambientes virtuais. Para além da fruição exclusiva 

de jogos digitais em terceira dimensão, foram desenvolvidos também sistemas operacionais 

complexos para a época, que permitiriam um novo horizonte no campo da simulação de 

ações do mundo real nas áreas da medicina, engenharia e educação, por exemplo9. 

Obviamente, toda essa efervescência tecnológica, potencialmente influenciadora da cultura, 

não ficaria fora das abordagens do cinema, rendendo uma série de discursos, elaborações de 

mundos simulados e destacando o tema da realidade virtual. 

 

2. O conceito de realidade virtual e o contexto tecnológico da década de 1990 

O conceito foi cunhado em 1989, por Jaron Lanier10, programador e ex funcionário da 

produtora de videogames Atari e fundador da VPL Research, pioneira no desenvolvimento e 

venda de equipamentos de realidade virtual (RHEINGOLD, 1994, p. 165), (SHERMAN, 

2002, p. 439), (RYAN, 2001, p. 48). A VPL desenvolveu um sistema de equipamentos 

compostos por uma luva, a DataGlove, e um óculos, o Eye phone, que simulavam um sistema 

estereoscópio computadorizado dessa tecnologia11. A criação de tais tecnologias acompanhou 

um período de importantes acontecimentos na informática e que acabaram por transformar a 

relação da sociedade com os computadores. Isso foi permitido a partir da ampliação das 

capacidades de processamento dos microcomputadores, além do barateamento desses 

equipamentos. Com a ampliação da base instalada dos computadores houve, no início da 

                                                 
6 Virtual Reality Applications Expand: Imaging: Technology is finding important places in medicine, engineering and many 
other realms. Los Angeles Times Online, 22 fev. 1995 disponível em https://goo.gl/5YAyY6 - Acesso em: 14 jul. 2017. 
7 Programa Prime Time Live, exibido pelo canal aberto ABC, nos Estados Unidos em 19 jan. 1991. Disponível em 
https://goo.gl/4tmGjq – Acesso em: 14 jul. 2017. 
8 Entre os principais produtos estava Dactyl Nightmare. Disponível em https://goo.gl/n6mJHD – Acesso em 14 jul. 2017. 
9 O software Superscape: Virtual realities, propunha ser um ambiente exclusivo para a produção e o consumo de conteúdos 
em realidade virtual.  Disponível em https://goo.gl/hLVYZz – Acesso em: 14 jul. 2017.  
10 http://www.jaronlanier.com/ - Acesso em: 13 jul. 2017. 
11 Antes de Lanier, o artista digital Miron Krueger criou, em 1983, o conceito de “realidade artificial” no livro que carrega o 
mesmo título.  O conceito foi atualizado em 1991 e o livro passou para Realidade artificial II. 
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década de 1990, a massificação na internet, acessada por um volume cada vez maior de 

pessoas. Porém, ao mesmo tempo em que se comemorava a chegada de um novo milênio 

marcado pela tecnologia, também foram alarmantes as previsões, por vezes catastróficas, 

para as consequências e preços a serem pagos a partir da adoção de tais novidades 

informáticas. No final do século passado, o chamado “bug do milênio12” por vezes tomou 

ares de pânico coletivo. Também é nesse período que grandes grupos de comunicação, até 

então detentores do fluxo informacional e de comunicação, veem surgir nomes como 

Microsoft e America Online (AOL), transformando o sistema por completo. 

 
Microsoft e AOL são dois exemplos de empresas de fora do ramo da mídia tradicional cuja 
estratégia é distribuir aos consumidores um pacote integrado de serviços multimídia via 
Internet e outros canais. [...] Mais do que qualquer outro acontecimento nos últimos anos, a 
fusão entre AT&T e a TCI aponta os desafios que as companhias da velha mídia estão 
enfrentando em um novo ambiente de informação (DIZARD, 2000, p. 28). 

 
Assim como o período da Segunda Guerra Mundial, e, posteriormente, da chamada 

Guerra Fria, foram responsáveis por uma série de obras na literatura e no cinema, a chegada 

ao novo milênio também criou um caldo cultural riquíssimo para abordar o tempo das novas 

tecnologias e processos da informação. Se levarmos em conta somente filmes na década de 

1990 que abordaram temas relacionados com a realidade virtual, por exemplo, podemos citar 

ao menos 12 obras: The lawnmower man (1992), Arcade (1993), Brainscan (1994), 

Disclosure (1994), Johnny mnemonic (1995), Strange days (1995), Virtuosity (1995), The 

lawnmower man 2: Beyond cyberspace (1996), Dark city (1998), eXistenZ (1999), The matrix 

(1999) e The thirteenth floor (1999)13. 

 

3. À sombra da realidade virtual: uma análise de O passageiro do futuro 

Antes de passarmos para essa breve análise, cabe apresentar alguns argumentos sobre a 

escolha dessa obra14. Nosso primeiro movimento foi localizar, nas diversas obras assistidas, 

elementos na narrativa que tratassem do homem e não das tecnologias. O objetivo era 

compreender que discurso o cinema da década de 1990, com tamanha produção voltada à 

tecnologia da realidade virtual, dava ao homem e sua relação com tais tecnologias. Também 

foi determinante a avaliação que Janet H. Murray faz sobre a obra. Nas palavras da autora, 

 
                                                 
12 Problema envolvendo questões na origem da programação dos computadores e que poderia causar uma catástrofe na 
virada entre os anos 1999 e 2000. Ao final do ocorrido, os problemas foram quase inexistentes. 
13 Elencados em ordem cronológica, os títulos estão com os nomes originais e o ano de lançamento nos EUA. 
14 No total, foram assistidos 13 filmes, produzidos entre 1973 e 2016, envolvendo o tema da realidade virtual. 
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o cinema tem sido ainda mais sensacionalista para retratar o entretenimento baseado no 
computador. Talvez a declaração cinematográfica mais explícita sobre os perigos do 
ciberespaço seja O passageiro do futuro [...] é a versão mais extremada da visão distópica: a 
tecnologia de representação como diversão e ditadura, ambas numa mesma e única forma 
(MURRAY, 2003, p. 37). 

 
Na origem desse estudo também não estava determinada a articulação com a Teoria 

Crítica da Sociedade. Esse movimento, ou pretensão de, emergiu mais fortemente com 

elementos presentes no filme O passageiro do futuro, a partir da construção dos arquétipos do 

doutor Angelo (a ciência), Jobe (o homem irracional) e o padre Francis (a religião). De modo 

geral, nossa análise tem por objetivo identificar que homens são construídos nessas narrativas 

em que a máquina com propriedades de simulação está presente. Passada essa breve 

argumentação, passemos à síntese do filme. 

O passageiro do futuro (The lawnmower man no título original) é um filme de 1992, 

escrito e dirigido por Brett Leonard15, que aborda o uso da tecnologia de realidade virtual. 

Logo no início da história, somos apresentados a essa tecnologia como algo que “guarda a 

chave para a evolução da mente humana” e que “permite entrar em mundos artificiais 

ilimitados”, além de ser “uma tecnologia que libertaria a mente do homem ao invés de 

escravizá-la”. Na trama, o doutor Lawrence Angelo é um cientista abalado pela perda de sua 

mais exitosa cobaia, um macaco que participava de um projeto secreto envolvendo drogas e 

sessões de realidade virtual em uma agência financiada pelo setor militar dos Estados Unidos. 

A interface em computação gráfica em que o macaco era treinado é similar aos sistemas de 

jogos digitais de tiro, que começaram a se disseminar no mesmo ano de lançamento do 

filme16: visão em primeira pessoa, com deslocamento livre em um ambiente tridimensional, 

atirando em elementos virtuais do cenário.  

Afastado do trabalho e angustiado com a interrupção da pesquisa em um momento de 

resultados expressivos, o cientista decide partir para testes usando humanos como cobaias. 

Para isso, ele irá se aproveitar de Jobe, um homem de aproximadamente 30 anos, com 

indícios de problemas mentais e que é o jardineiro da vizinhança do doutor Angelo. Apesar 

de seu aparente atraso mental, Jobe demonstra um profundo conhecimento de mecânica, 

                                                 
15 Existe uma polêmica em razão do nome do filme original. The lawnmower man, originalmente, é um conto escrito em 
1975 por Stephen King, reconhecido pelas tramas de suspense e terror. O texto original não tem absolutamente nada a ver 
com o filme de Brett Leonard. O filme de Leonard foi inspirado em um roteiro chamado Cybergod e Stephen King desde 
então nunca autorizou que seu nome fosse relacionado com a obra de Leonard. (Browing, 2009, p. 137). Em fontes sem 
confirmação de veracidade, localizadas na internet, aparecem versões de que a produtora New Line Cinema, proprietária dos 
direitos das obras de King, se aproveitou disso para promover o filme. 
16 Em 1992, é lançado o jogo para computadores Wolfenstein 3D, pioneiro entre os videogames de tiro em primeira pessoa, 
ou FPS (First Person Shooter). Nesse sistema, a tela reproduz o ponto de vista do jogador, um padrão extremamente popular 
atualmente.  
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utilizada para “turbinar” o cortador de grama que ele usa em suas atividades rotineiras. Além 

dos problemas envolvendo a sua pesquisa, o cientista vê seu casamento ruir, devido às 

frequentes fugas para o mundo virtual. Em uma das cenas, por exemplo, a esposa do cientista 

o questiona se seria “trepar” o próximo passo para o software chamado “voar, flutuar e cair” 

a que Angelo dedica grande parte do tempo fora do trabalho.  

Adotado e violentado por um padre desde os cinco anos de idade, Jobe parece ser a 

cobaia perfeita para as experiências de Angelo. Segunda a narrativa, devido a sua “mente 

esponjosa”, “infantil”, e por ser um grande apreciador de jogos digitais, haveria maior 

facilidade para encarar o processo científico de “evolução intelectual” que a realidade virtual 

poderia provocar. O cientista quer testar em Jobe um coquetel de drogas, juntamente com 

sessões de realidade virtual, para avaliar a ampliação da inteligência do jardineiro e a sua 

“libertação”. O sistema de ensino se dá por um sistema semelhantes a uploads na mente de 

Jobe, operados também no plano virtual, pelo cientista. Com a evolução dos resultados, Jobe 

consegue “passar para o próximo nível”, que é participar de experiências no laboratório do 

cientista, dedicado à criação de supersoldados para o governo.  

Junto com a ampliação da sua inteligência, Jobe começa também a reconhecer sua 

individualidade e a questionar sua dependência do padre agressor, não admitindo mais 

receber ordens e ser molestado pelo sacerdote. O padre identifica como sendo a ciência do 

doutor Angelo como a responsável por “alimentar na cabeça de Jobe ideias do diabo”.  

Como normalmente ocorre em tramas que abordam tratamentos envolvendo a 

ampliação artificial das capacidades físicas ou psicológicas, uma adulteração do composto de 

drogas, realizada pela empresa financiadora do projeto, e sem o conhecimento do cientista, 

colocam a experiência em risco. O excesso desse composto dá a Jobe um poder de telecinesia 

(capacidade de mover objetos com o poder da mente), juntamente com o aumento da sua 

agressividade, o que resultará na vingança contra aqueles que o maltrataram, na trama. 

Também fica evidente que as fronteiras entre o mundo real e virtual começam a faltar para 

Jobe. Em uma cena que simula uma relação sexual no ciberespaço, Jobe se transforma em 

tipo de fera virtual, traumatizando psicologicamente sua companheira. O filme não explica, 

mas se subentende, que os níveis de prazer, ou desprazer, do sexo virtual foram altos demais 

para o cérebro humano, afetando em definitivo o psicológico da companheira de Jobe.  

De forma bastante resumida, pois na sequência final o filme extrapola em questões do 

gênero do terror, após uma série de acontecimentos envolvendo o assassinato de seus 

detratores, a superação da inteligência do seu criador (referência à Frankenstein), Jobe cai em 
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uma armadilha do cientista. Antes de ser “desligado”, ele carrega sua mente para o mundo 

virtual, onde ela é espalhada nas linhas de telefone da cidade17. 

 

4. Argumentos para escolha da Teoria crítica para análise da obra 

Como já mencionado, a Teoria crítica não foi o ponto de partida desse estudo. A narrativa de 

O passageiro do futuro gravita no campo da discussão tecnológica e seus efeitos, envolvendo 

a mudança de comportamentos, não mais em audiências, ou massas, mas nos usuários. Num 

primeiro movimento, e talvez mais seguro, levou-nos a buscar autores do campo da 

cibercultura, já que, para Lemos (2014, p. 412), “é necessário considerar o rearranjo das 

práticas comunicacionais a partir das novas tecnologias microeletrônicas de informação e 

comunicação e redes telemáticas”. De forma inédita, aponta o autor, “o processo transversal, 

de fácil produção, emissão e distribuição de informação cria condições propícias para a 

reconfiguração de um conjunto de práticas [...] ancoradas na conexão em rede, exigindo 

novos esforços por parte das teorias da comunicação”. Ainda segundo Lemos, “ela 

[cibercultura] é o substrato por onde se articulam instituições públicas e privadas, práticas 

profissionais e atividades sociais que não mais se encaixam na denominação cultura de 

massa”.  

Contudo, por mais tecnológica que seja a narrativa de O passageiro do futuro, o 

mundo ali representado, a nosso ver, ainda é o mundo dominado pelas transmissões em 

satélite. Nas cenas iniciais do filme, o cientista responsável pelo projeto de realidade virtual 

acorda de um pesadelo enquanto a televisão ligada mostra o noticiário frenético da 1ª Guerra 

do Golfo (1990-1991). Esse período é determinado por uma nova fase no modelo de 

comunicação e geração de notícias sobre a guerra, a partir dos satélites. Sidney Pike, um dos 

fundadores da CNN, relata o sentimento dessa fase de produção de conteúdo noticioso nos 

canais a cabo e com imagens de guerra dominando o noticiário da época:  

 
Nem eu nem milhões de pessoas conseguiram tirar os olhos da tela da televisão quando a 
CNN apresentava o que acontecia em Bagdá. [...]. Para a população mundial, nossa 
cobertura foi uma forma de observar imediatamente os horrores e as consequências dos 
conflitos armados. [...] Esse evento impressionante, que os meios de comunicação 
afirmaram ser ‘idealmente adequado para a televisão’, foi a primeira demonstração evidente 
do que a cobertura jornalística podia significar na era dos satélites globais (PIKE, 2004, p. 
420). 
 

                                                 
17 O filme tem uma continuação chamada O passageiro do futuro 2: dominando o ciberespaço (1996), em que é revelado o 
paradeiro de Jobe, após a sua mente ser transmitida, ao final do filme original.  
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É possível notar, também, que o modelo de rede entre computadores ainda é muito incipiente, 

como demonstra o caso da transmissão da mente de Jobe para as linhas de telefone. A 

internet como hoje conhecemos recém havia sido criada, em 1990 (SWAINE, 2014, p. 12). 

Em determinado momento, Jobe declara que “a tecnologia revelou outro universo. A 

realidade virtual irá crescer, estará em todo o lugar”. E que “em 2001, o mundo todo estará 

dependente da tecnologia”. Na verdade, o que parece é haver uma mistura entre as 

tecnologias próprias de realidade virtual e uma aposta do que seria a internet, mesmo que o 

termo não seja citado durante o filme. Desse modo, sustentamos que o filme esteja ainda 

embarcado em uma fronteira dos modelos comunicacionais em que a comunicação de massa, 

a partir dos meios tradicionais, como a televisão, o rádio e o cinema, ainda são determinantes. 

Além disso, consideramos oportunas as palavras de Rüdiger para trabalhar as questões que o 

filme nos apresenta, partindo dos estudos que envolvem a cultura de massas e a indústria 

cultural.  

 
Vendo bem, a cibercultura não constitui em sua espinha dorsal senão um cenário avançado 
ou high-tech da cultura de massas e da indústria cultural, conforme essas foram estudadas 
por autores como Edgar Morin ou Theodor Adorno. Quem examina o fenômeno em sua 
superfície observa que suas expressões apenas transplantam aquelas manifestações para o 
ciberespaço, sem tocar nas estruturas de sentido que ela agencia desde os primórdios do 
século XX (RÜDIGER, 2008, p. 27). 

 
Porém, com isso, também não queremos enquadrar a análise e considerar a teoria 

crítica como suficiente para tratar dos diversos discursos que podem ser desenvolvidos a 

partir da obra, mesmo porque, em O passageiro do futuro, estão presentes elementos 

fundamentais da cibercultura, conforme Lemos (2014, p. 414): “a cibernética, a relação 

homem-máquina e o ciberespaço”. Esse movimento de adoção da teoria crítica opera como 

um ponto de partida entre o tema da realidade virtual e suas possíveis articulações teóricas18.   

 

5. A Escola de Frankfurt e a Teoria Crítica da Sociedade 

Por escola de Frankfurt, é necessário compreender um coletivo de pensadores das ciências 

sociais que acabaram por trabalhar elementos sensíveis ao campo da comunicação, em 

trabalhos de épocas e contextos distintos. Essa definição é trabalhada por diversos autores, 

como Freitag (1986), Mattelart (1999), Rüdiger (2001) e Wolf (2006). Segundo Freitag, os 

                                                 
18 Este trabalho compreende os movimentos inicias de pesquisa teórica do projeto de tese do autor, descritos no artigo 
Jornalismo imersivo: Explorações e caminhos para apropriações do acontecimento jornalístico a partir de experiências com 
dispositivos de realidade virtual disponível em http://goo.gl/HrvjJ8. - Acesso em: 12 jul. 2017. 
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conceitos de escola e teoria crítica precisam ser analisados de maneira distinta, em razão das 

divergências entre os próprios membros 

 
O termo Escola de Frankfurt ou a concepção de uma ‘teoria crítica’ sugerem uma unidade 
temática e um consenso epistemológico teórico e político que raras vezes existiu entre os 
representantes da Escola. O que caracteriza a sua atuação conjunta é a sua capacidade 
intelectual e crítica, sua reflexão dialética, sua competência dialógica ou aquilo que 
Habermas viria a chamar de ‘discurso’, ou seja o questionamento radical dos pressupostos 
de cada posição e teorização adotada (FREITAG, 1986, p. 34). 

 
Segundo Rüdiger (2001, p. 139) “os pensadores do grupo foram os primeiros a ver 

que, em nosso século, a família e a escola, depois da religião, estão perdendo sua influência 

socializadora para as empresas de comunicação”. Freitag (1986, p. 32) identifica três temas 

fundamentais nos trabalhos dos frankfurtianos, permeando, às vezes em conjunto e às vezes 

de forma isolada, praticamente todos os trabalhos dos autores: a dialética da razão iluminista 

e a crítica da ciência; a dupla face da cultura e a discussão da indústria cultural e a questão do 

Estado e suas formas de legitimação. O conjunto e o modo de discussão desses temas, que 

não se limitou a preservar, mas a prosseguir e atualizá-los com diversas problemáticas, será 

determinado como a Teoria Crítica da Sociedade. Na nossa análise, procuramos aproximar os 

campos da crítica à ciência e da indústria cultural sem procurar divergências entre os autores, 

mas um conjunto de discursos que procurem explicar alguns apontamentos do filme 

analisado. 

Para a nossa abordagem à teoria crítica, optamos por trabalhar com autores que se 

dedicaram a estudar o tema em maior profundidade. Desse modo, acreditamos ter uma 

salvaguarda maior na compreensão e tradução do trabalho de autores como Theodor Adorno, 

Max Horkheimer, Herbert Marcuse e Jürgen Habermas. No entanto, por vezes, será oportuno 

ir ao texto original desses pensadores em razão da atualidade que suas palavras parecem 

representar contemporaneamente. Um primeiro ponto a ser destacado está no trecho em que 

Adorno ilustra a indústria cultural e discute elementos ligados ao escapismo, muito presentes 

nos discursos sobre as tecnologias da realidade virtual: 

 
A ideia de que o mundo quer ser enganado tornou-se mais verdadeira do que, sem dúvida, 
jamais pretendeu ser. Não somente os homens caem no logro, como se diz, desde que isso 
lhes dê uma satisfação por mais fugaz que seja, como também desejam essa impostura que 
eles próprios entrevêm; esforçam-se por fecharem os olhos e aprovam, numa espécie de 
autodesprezo, aquilo que lhes ocorre e do qual sabem porque é fabricado. Sem o confessar, 
pressentem que suas vidas se lhes tornam intoleráveis tão logo não mais se agarrem às 
satisfações que, na realidade, não o são (ADORNO, in COHN, 1975, p. 292). 
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A proposição de Adorno a respeito do “ser enganado”, e a formação da consciência, 

tema que Adorno parece sempre querer retomar, acabou por ser mais um convite de reflexão 

para a análise de O passageiro do futuro. Além disso Rüdiger volta a tencionar nosso objeto a 

partir das proposições a respeito da fé ou ilusão coletivas na sociedade do ciberespaço: 
 

[...] De acordo com um discurso ou imaginário em que, supostamente, tudo pode ser vivido, 
controlado e conhecido, em que pretensamente rumamos para a conquista de todos os 
segredos da vida e do mundo [...] A sociedade do conhecimento ou a ágora virtual que se 
esperava poder ver prosperar com o ciberespaço provavelmente serão, se tanto, enclaves 
menores numa rede sujeita aos esquemas mercantis da indústria cultural, conforme se 
avança em seu desenvolvimento (RÜDIGER, 2008, p. 20). 

 
Contudo, nesse campo onde parecem se construir vivências ou experiências sintéticas 

em um ambiente diferente ao real, Rüdiger (2008, p. 23) defende, ou faz querer lembrar, que 

“o virtual e o real não são dois mundos paralelos: existem em relação dialética, o que 

significa dizer que entretêm relações de complementaridade, dependência recíproca e 

dinâmica tempestuosa que, em boa parte, podem ser examinadas à luz do conceito crítico de 

indústria cultural”.  

 

5. A crítica da ciência como modelo de libertação do homem 

Segundo Rüdiger (2001, p. 132), é o vasto campo de assuntos estudados pelos frankfurtianos, 

envolvendo, desde a constituição da civilização, até as leituras possíveis do humano, a partir 

da questão técnica, chegando à análise da arte e da música, que irá instigar os estudos no 

campo das mídias. Para o autor, “dentro desses temas e de forma original é que vieram a 

descobrir a crescente importância dos fenômenos de mídia e da cultura de mercado na 

formação do modo de vida contemporâneo”.  

A forma original a que Rüdiger aponta está relacionada ao seu modo de contrapor, ou, 

nas palavras do autor, negar, o princípio cientifico aplicado aos estudos em comunicação, em 

razão do fenômeno comunicacional estar ligado a uma característica de mediação, 

precisando, desse modo, ser “estudado à luz do processo histórico e global da sociedade”. O 

mesmo pensamento que Wolf (2005, p. 73) considerará como pensamento original da Escola 

de Frankfurt, ou seja, a “atitude crítica em relação à ciência e à cultura, com a proposta 

política de uma reorganização racional da sociedade, em condição de se superar a chamada 

crise da razão”. Na visão de Horkheimer e Adorno, as comunicações, ordenadas pelo sistema 

de dominação, não atendem às questões do esclarecimento ou libertação, como se poderia 

pensá-las. Pelo contrário, atuam de modo a atender à manutenção de um sistema que trabalha 
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no campo da formação de consciências voltadas ao consumo estético em massa. O que os 

autores questionam é uma suposta ideia relacionada à modernidade de libertação das 

“autoridades míticas e das opressões sociais” (Rüdiger, 2001, p. 133). Essa argumentação 

está dentro do que foi chamado de Dialética do Iluminismo. Segundo Rüdiger,  

 
o pressuposto do desenvolvimento de um ser humano esclarecido e autônomo, viram, era 
uma organização econômica e política cujos interesses sistêmicos acabaram sendo mais 
fortes e lograram predominar socialmente. A figura da indústria cultural é, segundo os 
pensadores, uma prova disso, de como os meios do Iluminismo progressista podem, no 
limite, se transformar em expressões de barbárie tecnológica (RÜDIGER, 2001, p. 135). 

 
Esse questionamento ao Iluminismo parece estar representado no modo como a 

narrativa coloca Jobe a partir da visão do cientista e o enquadramento do sacerdote. Para o 

sacerdote, Jobe é um homem medieval, determinado a uma vida de penitência e clausura e 

que deve obrigações para com a paróquia da vizinhança. Na visão do padre, a igreja é a 

guardiã do rapaz e é dever dele cumprir com seus deveres, que é trabalhar e quando não 

atender tais deveres, ser covardemente açoitado sem qualquer justificativa para isso, se não 

apenas fazer de Jobe um objeto para as práticas sádicas do padre. Já para o cientista, Jobe é 

um homem limitado mentalmente, infantil, ignorante, um não moderno. Ele enxerga, nessa 

mente atrasada e inocente, um potencial para preenchê-la de modo automatizado, artificial. 

Ao que parece, na visão do cientista, Jobe não é um homem para os tempos atuais. É 

necessário atualizá-lo, assim como se instala uma nova versão de software para depois, sendo 

ele uma cobaia duplicá-lo. Porém, como nos mostra o filme, os resultados não são positivos, 

fazendo de Jobe um ser mecânico e operado não mais por uma razão, mas ideologia de poder. 

Se, por um lado, o cientista parece querer livrar Jobe da ignorância, transforma-o em um 

bárbaro determinado pela tecnologia. Nas palavras de Herbert Marcuse, expoente da Escola 

de Frankfurt na década de 1960, “talvez o próprio conceito de ciência e tecnologia sejam 

ideologia” (FREITAG, p. 95). Nas palavras de Freitag, que destaca a Dialética Iluminista,  

 
[...] o saber produzido pelo iluminismo não conduzia à emancipação e sim à técnica e 
ciência moderna que mantem com seu objeto uma relação ditatorial. [...] a razão, sujeito 
abstrato da história individual e coletiva do homem em Kant e Hegel, converte-se, na leitura 
de Horkheimer e Adorno, em uma razão alienada que se desviou do seu objetivo 
emancipatório original, transformando-se em seu contrário: a razão instrumental, o controle 
totalitário da natureza e a dominação incondicional dos homens (FREITAG, 1986, p. 35). 

 
Visão semelhante será abordada por Mattelart, ao tratar do trabalho desenvolvido por 

Marcuse. Segundo o autor, com a publicação de O homem unidimensional em 1964, Marcuse 
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propõe desmascarar as novas formas de dominação política: “sob a aparência de um mundo 

cada vez mais modelado pela tecnologia e pela ciência, manifesta-se a irracionalidade de um 

modelo de organização da sociedade que subjuga do indivíduo, em vez de libertá-lo” 

(MATTELART, 1999, p. 81). 

Wolf (2005, p. 74) localiza na capacidade dos frankfurtianos, em enfrentar as novas 

temáticas e conflitos sociais de suas épocas, um outro elemento de originalidade. Ainda na 

abordagem que trata da crítica à ciência, defende o autor: “segundo a teoria crítica – toda 

ciência social que se reduz a mera técnica de pesquisa, de seleção, de classificação dos dados 

‘objetivos’ impede a si mesma a possibilidade da verdade, uma vez que ignora 

programaticamente as próprias mediações sociais”. Nesse contexto, Wolf (2005, p. 75) 

aproxima também Marcuse para corroborar e enfatizar que “[...] os fins específicos da teoria 

crítica são a organização da vida em que o destino dos indivíduos dependa não mais do acaso 

e da cega necessidade de relações econômicas incontroladas, mas da realização programada 

das possibilidades humanas”. 

Ainda segundo Mattelart (1999, p. 81) a relação entre a Dialética do esclarecimento 

de Adorno e Horkheimer, e o Homem unidimensional, de Marcuse, é possível localizar a 

manifestação de uma “profunda coerência de uma escola de pensamento que critica um 

mundo onde a instrumentalização das coisas torna-se a dos indivíduos”. 

 

6. A indústria cultural e domesticação das consciências 

Em a Dialética do esclarecimento, mesma obra em que Horkheimer e Adorno fazem a crítica 

à razão instrumental e que propomos breve articulação acima, é também o trabalho em que se 

apresenta a expressão de indústria cultural, uma atualização da cultura de massa (Wolf, 2005, 

p. 75). Nas palavras de Adorno, 

 
a indústria cultural se transforma em public relations, a saber, a fabricação de um simples 
good-will, sem relação com os produtores ou objetos de vendas particulares. Vai-se procurar 
o cliente para lhe vender um consentimento total e não crítico, faz-se reclame para o mundo, 
assim cada produto da indústria cultural é seu próprio reclame. [...] cada produto apresenta-
se como individual; a individualidade mesma contribui para o fortalecimento da ideologia, 
na medida em que se desperta a ilusão de que o que é coisificado e mediatizado é um 
refúgio de imediatismo e de vida (ADORNO, in COHN 1975, p. 289). 

 
e ainda: 

 
[...] Essas informações são certamente pobres ou insignificantes, como prova todo estudo 
sociológico sobre algo tão elementar como o nível de informação política, e os conselhos 
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que surgem das manifestações da industrial cultural são simples futilidades, ou pior ainda; 
os padrões de comportamento são desavergonhadamente conformistas (ADORNO, in 
COHN, 1975, p. 291). 

 
Segundo Wolf (2005, p. 77), “na era da indústria cultural, o indivíduo não decide mais 

autonomamente. O conflito entre impulsos e consciência é resolvido com a adesão acrítica 

aos valores impostos”. Ainda sobre a condição de autonomia do sujeito, Wolf aponta: 

“Embora os indivíduos creiam que, no período em que não trabalham, eximem-se dos rígidos 

mecanismos produtivos, na realidade a mecanização determina de modo tão integral a 

fabricação dos produtos de distração, que o que se consome são apenas cópias e reproduções 

do próprio processo do trabalho” (WOLF, 2005, p. 77).  

Essa relação nos permite tencionar o modo como a indústria cultural, na trama, pode 

atravessar um dos personagens. Já mencionamos as cenas de guerra frenética exibidas pela 

televisão, quando o cientista acorda de um pesadelo e que não consegue fugir, pois a 

mudança de canal leva a novas imagens de guerra. A análise que Wolf nos permite é 

questionar a relação entre o trabalho do pesquisador (criar máquinas de guerra) e suas 

responsabilidades (ajudar a ganhar uma guerra). Em outras palavras: combinado com a ideia 

de ideologia de Marcuse, na indústria cultural somos todos soldados de uma guerra. Se o 

cientista sabe usar a realidade virtual como a arma de guerra, será a reprodução na mídia a 

arma de consciência para o vencer a guerra. Usando as palavras de Wolf para caracterizar o 

homem na pele do cientista:  

 
A individualidade é substituída pela pseudo-individualidade: o sujeito se encontra vinculado 
a uma identidade sem reservas com a sociedade. [...] na época atual a indústria cultural e 
uma estrutura social cada vez mais hierárquica e autoritária transformam a mensagem de 
uma obediência leviana no valor dominante e invasor. [...] A influência da indústria cultural, 
em todas as suas manifestações, leva à alteração da própria individualidade de quem frui: ele 
é como o prisioneiro que cede à tortura e acaba confessando qualquer coisa, inclusive o que 
não cometeu (WOLF, 2005. p. 78). 

 
É fundamental compreender a indústria cultural em sua essência. Rüdiger (2008, p. 

138) alerta que “a televisão, a imprensa, os computadores, etc, em si mesmos não são a 

indústria cultural: essa é, sobretudo, um certo uso dessas tecnologias. [...] orientada em 

função de sua possibilidade de consumo no mercado. Ainda segundo o autor (RÜDIGER, 

2001, p. 143), “a prática da indústria cultural segue a linha da menor resistência, não deseja 

mudar as pessoas: desenvolve-se com base nos mecanismos de oferta e procura, explorando 

necessidades e predisposições individuais que não são criadas por ela, mas, sim, pelo 

processo histórico global da sociedade”. Na visão de Barbara Freitag, 
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são sugestionados, ainda, para consumirem incessantemente, pois o consumo é apresentado 
como o caminho para a realização pessoal. A cultura fornecida pelos meios de comunicação 
de massa não permite que as classes assalariadas assumam posição crítica face a sua 
realidade, já que ela mistura planos de realidade material com as suas formas de 
representação e progressivamente anulam os mecanismos da reflexão e crítica para 
acionarem a percepção e os sentidos (visão e audição). No lugar do amor romântico sonhado 
pelo poeta se intercala a telenovela, no lugar do sexo vivido se vê o filme pornô, em lugar de 
liberdade autêntica se vive a liberdade de escolha entre produtos lançados no mercado 
(FREITAG, 1986, p. 73). 

 
Por fim, a frase final de Freitag parece ilustrar, de forma adequada, uma das 

representações que o filme propõe para a da realidade virtual. Também permite retomar a 

questão de enganação que localizamos no texto de Adorno e que agora, nas considerações 

desse trabalho, parecem retornar, não mais como enganação, mas, talvez, desilusão. 

 

7. Considerações 

Uma primeira proposição é definir que O passageiro do futuro é uma obra dentro do seu 

contexto histórico, sendo pulsantes na narrativa as diversas previsões envolvendo a chegada 

de um novo cenário comunicacional, como ocorreu ao final do milênio passado. A análise 

realizada teve por intenção fazer uma leitura própria de uma obra do cinema americano da 

década de 1990 a partir da visão de autores sobre a teoria crítica da Escola de Frankfurt. 

Parece-nos confirmar o quanto a teoria crítica acabou encurralada por suas próprias 

construções, na medida em que produtos da indústria cultural, como é o caso do filme 

analisado, além de permitir sua acessibilidade, “também podem servir para uma visão crítica 

da sociedade” (MATTELART, 1999, p. 79). Trazendo o discurso que projeta quem sabe uma 

das principais obras de Walter Benjamin, Freitag acrescenta que:  

 
a moderna obra de arte, como a fotografia e o cinema (hoje acrescentaríamos a televisão, o 
vídeo e o lazer), ao provocarem mudanças na percepção e nas atitudes dos consumidores, 
estariam modificando esses mesmos consumidores. Por isso mesmo a obra de arte pode 
servir como instrumento de politização [...], mas também de instrumento de redução de 
tensões que, sem essa ‘válvula de escape’, possivelmente teriam condições de dinamizar a 
sociedade (FREITAG, 1986, p. 76). 

 
Estamos cientes de que as articulações realizadas, assim como a escolha teórica, possam ter 

deixado expostas uma série de questões a serem trabalhadas de forma mais aprofundada. 

Além dos limites filosóficos em que a teoria crítica acabou esbarrando, sendo necessárias 

novas apropriações, como a teoria da ação comunicativa, de Habermas, e a própria teoria 

estética, proposta por Adorno. Rüdiger, (2008, p. 269) propõe que “a crítica da indústria 
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cultural se encontra hoje virtualmente encerrada em suas possibilidades de julgamento 

histórico, e sua situação não é melhor do que a existente na época de seu surgimento”. Porém, 

conforme também nos aponta Rüdiger (2001, p. 144), “a reflexão crítica [...] não tem por 

objetivo primeiro provar alguma tese, mas, sim, nos fazer pensar e, por aí, nos tornar mais 

conscientes ao mesmo tempo dos limites e potenciais de mudança existente na realidade”. 

Desse modo, tentando responder a nossa questão sobre que homem “resulta” ou 

“sobra” da reunião entre humanidade e tecnologia, o filme O passageiro do futuro parece 

reproduzir um discurso semelhante ao conjunto da obra frankfurtianas: uma crítica para o 

fazer pensar. Certamente enquadrado no discurso do grupo “apocalíptico”, como ironizou 

Umberto Eco (2001), ao fim das contas, os personagens parecem presos a um conjunto 

ideológico que acaba por levá-los, todos, para o mesmo caminho de desilusão.  

O cientista que acredita na ciência como libertadora, vê apenas destruição de suas 

cobaias. A evolução a qual a realidade virtual prometia resultou em um macaco transformado 

em uma máquina de guerra. Quando da tentativa de libertar um homem de sua ignorância, 

esse homem parece tomado pela necessidade de poder e prefere se transformar em sinais 

elétricos. No campo pessoal, o mesmo cientista que queria libertar optou por relacionamentos 

com algoritmos, simulando pessoas em seu software: “voar, flutuar, cair”. O padre representa 

apenas uma fé de araque, que em nada protege, mas que sente prazer na tortura dos mais 

frágeis. Já Jobe, que permite leituras intermináveis, acaba transportado para um novo plano 

de existência: o plano digital. Assim como no roteiro original, Jobe é o CyberGod, ou Deus 

cibernético. Com certeza muito mais inteligente, mais poderoso, mas não mais humano. 
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