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Resumo 

 

Westworld foi uma série transmitida originalmente pela HBO em 2016. A narrativa é 

ambientada em um parque temático para adultos que simula o Velho Oeste, habitado por 

andróides “anfitriões”, programados para atender aos desejos dos hóspedes. Este artigo 

propõe analisar momentos da série à luz da teoria do pós-humanismo, o qual entende o 

corpo humano como algo passível de ser aprimorado tecnologicamente, junto à fala de 

McLuhan sobre os meios de comunicação como extensões do homem. 
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Introdução 

O pós-humanismo é um movimento filosófico que procura enxergar além das 

capacidades físicas e intelectuais do homem. Entendendo a mente como análoga à um 

sistema de informações de uma máquina virtual, as teorias nesse campo elaboram 

hipóteses para a formação de uma figura que não mais possui organicidade, ou seja, se 

contamina com a tecnociência; esse retrato fisiológico é chamado pelos teóricos como 

pós-humano (RÜDIGER, 2007). Em encontro a isso, a fala de McLuhan (1996) sobre os 

meios de comunicação como extensões do homem pondera como o ser humano aplica em 

elementos exteriores a ele as funções do próprio corpo, e é relacionando as duas linhas 

teóricas com cenas da série que esse artigo propõe refletir.  

Westworld foi uma série produzida por Jonathan Nolan e Lisa Joy, transmitida 

originalmente pela HBO em 2016. A narrativa é ambientada em um futuro avançado 

tecnologicamente, especificamente em Westworld: um parque temático para adultos que 

oferece aos visitantes uma experiência realista de vivência no velho oeste. O local é  
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habitado por andróides chamados de “anfitriões”, programados de forma a dar vida ao 

recinto e atender aos desejos dos hóspedes. Esclarecido esse panorama que a série 

apresenta, propomos neste artigo relacionar pontos da narrativa de Westworld com 

conceitos do pós-humanismo e McLuhan. 

Nós, humanos, somos seres conscientes e com capacidade de raciocínio, por esse 

princípio que conseguimos processar as informações de modo único (KOLB, B.; 

WISHAW, I, 2002, p.113). A mente, para o pós-humanismo e McLuhan, é passível de 

ser vista da mesma maneira que um sistema de informações encarnado em uma máquina 

virtual, ou seja, pode ser estendido para além do corpo humano físico. “Com o advento 

da tecnologia elétrica, o homem prolongou, ou projetou para fora de si mesmo, um 

modelo vivo do próprio sistema nervoso central” (MCLUHAN, 1996, p.60), e no caso de 

Westworld, foi planejado todo um esqueleto para dar vida e corpo a esse sistema nervoso, 

constituindo um androide funcional, com imagem e semelhança ao corpo humano.  

É de conhecimento, de acordo com o seriado e as hipóteses do movimento pós-

humanista, que os androides são capazes de identificar elementos exteriores, e por meio 

de ordens, relacioná-los e incluir em seu programa de ação. O “anfitrião”, com a 

tecnologia embutida em seu ser, possui capacidades físicas melhoradas quando 

comparado à um humano, resistindo bem mais a quaisquer situações que enfrentar no 

parque; porém quando pensamos na capacidade cognitiva de um androide, nos deparamos 

com o impasse de reconhecer até que ponto ela se equivale à humana. Este artigo propõe 

refletir sobre cenas do seriado onde são manifestas aparentes tomadas de consciência do 

“anfitrião” pós-humano, buscando responder ao seguinte problema de pesquisa: De que 

maneira são apresentados possíveis lapsos de espontaneidade ou a presença de um sistema 

controlado pelos humanos? 

Metodologia e Revisão bibliográfica 

 

Para entender a linha de mutação do pós-humanismo, Rüdiger (2007) 

esquematizou uma narração cronológica dividida em três partes. Em um primeiro 

momento é tomado Nietzsche, como iniciador do movimento, em sua época de atuação 

até os anos 1960, filósofo precursor ao falar, de forma mais declarada, sobre a necessidade 

do homem em se aperfeiçoar, superar o que já é conhecido por seus limites físicos e 

psicológicos, - essa seria a base do pós-humanismo, e geradora do termo supra-humano. 
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Seguido pelo período entre 1960 e 1980, tem-se o início dos pensamentos cibernéticos 

por diferentes pensadores; e por último seria o movimento de formação de grupos de 

estudos do pós-humanismo. Para fins desse artigo, iremos focar nas duas primeiras fases. 

 

“Nos próximos 50 anos, a inteligência artificial, a nanotecnologia, a 

engenharia genética e outras tecnologias permitirão aos seres humanos 

transcender as limitações do corpo. O ciclo da vida ultrapassará um 

século. Nossos sentidos e cognição serão ampliados. Ganharemos maior 

controles sobre nossas emoções e memória. Nossos corpos e cérebro 

serão envolvidos e se fundirão com o poderio computacional. Usaremos 

essas tecnologia para redesenhar a nós e nossos filhos em diversas formas 

de pós-humanidade” (MORE, 1994)                                     

                                                                                                                          

Pensadores do pós-humanismo, que traçam as bases do movimento definem que, 

o indivíduo o qual possui capacidades intelectuais e físicas sem limites, possuidor de 

princípios de autoformação e de um caráter transcendente, ou seja, de uma perspectiva 

imortal, pode ser considerado como uma figura pós-humana; sendo uma máquina de 

inteligência artificial ou ciborgue. Aquele que atingir esse patamar de controle sobre seu 

corpo, não mais é identificado como humano, ganhando a denominação de pós-humano. 

 O movimento em si nasceu, por causa de seus vanguardistas que desde o início se 

mostraram dispostos a fazer do corpo humano um objeto de experimentos e estudos. 

Podemos encontrar essa ideologia em períodos como a 2ª Guerra Mundial, em que para 

desenvolverem novas e mais eficientes estratégias de guerra, pesquisadores submeteram 

soldados à temperaturas extremas para identificar até que ponto o corpo humano resiste, 

e até onde poderiam ir com suas tropas (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2007). Tendo 

em mente esses experimentos, alguns pesquisadores dizem que o surgimento do 

movimento pós-humanista não seria nada mais “do que confusão intelectual, estupidez e 

desejo horrendo, elaborado em uma ideologia consciente, aplicada ao conjunto das 

tecnologias potencialmente definidoras do século 21” (JAHN, 2001). Para outros, o 

fenômeno seria “a uma fantasia de caráter semi-escapista, semi-religioso, que reflete uma 

fé estranhamente datada, inspirada nos desenhos da família Jetson, no progresso científico 

e em sua capacidade de resolver todos os males que nos assaltam” (HORGAN, 2004).  

Apesar das divergências de opiniões sobre a ética envolvendo esse movimento, a 

maneira excêntrica de seus experimentos não anula os pontos positivos e com propostas 

plausíveis que se tornam presentes. Isto é visto em exemplos próximos da realidade atual, 

como as tecnologias criadoras de realidade virtual, operações de mudança de sexo, 
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medicina restauradora, mutações na genética e o desenvolvimento de próteses diversas; 

que modificam a condição humana em uma forma de aliá-la às demandas da saúde. Em 

função do extremismo e choque pela forma como o pós-humanismo aborda o corpo, todo 

o fenômeno indica para debates de ideologias nas quais ocorrerão conflitos, como 

Foucault definiu na era da biopolítica. 

Indo mais para o período de 1960 a 1980, a preocupação com o futuro do homem 

chegou a estados alarmantes. O cenário de pós-guerras, poluição ambiental e o medo de 

contaminação por produtos nucleares, formou uma preocupação e concepções futuristas 

do fim da nossa era e da forma como somos hoje (RÜDIGER, 2007). Os mais focados 

em encontrar uma solução passaram a recusar as limitações tradicionais do corpo e os 

paradigmas que tornam a vida confortável e cíclica, como doenças, envelhecimento e a 

morte. Esse período é visto por partidários do pós-humanismo como o momento de ir 

além, de se procurar um estágio mais avançado, não se prendendo à concepção de 

humano. Enquanto as próteses usadas na medicina tiverem como inspiração de produção 

robô, a tecnociência caminha cada vez mais para uma analogia digital onde o organismo 

é submetido ao upgrade informático, conforme definido por Paula Sibilia 

(2002).                                                                                                         

Há nesse momento de tentativa de alcançar o pós-humano, uma visão diferente do 

indivíduo: a essência do homem está na mente, e essa é passível de ser vista da mesma 

maneira que um sistema de informações encarnado em uma máquina virtual. 

 Uma das manifestações a favor do pós-humanismo vem das intervenções de um 

artista performático que cria peças focadas na extensão dos limites do corpo humano. 

Sterlac, pseudônimo de Stelios Arcadiou, tem atuação nos dias de hoje e pensa suas obras 

no cenário futurístico, visando reprojetar o corpo para estar de acordo com o novo 

ambiente maquinístico. Essa conexão entre a arte e o progresso técnico, o modo de se 

expressar através de ficções, pode parecer distante, porém é justificada para explicar uma 

retroalimentação entre esses dois elementos; mostra-se, na expressão artística, uma forma 

do ser humano de se ligar ao que a tecnociência reflete sobre o nosso ingresso nessa nova 

realidade, sendo algo real ou, por enquanto, projetado. 

 

“Para a técnica, a ficção não é simplesmente uma aliada ocasional: é uma 

aliada necessária; ao abrir os possíveis, ela prepara os espíritos para 

acolher a inovação que já esboçou na narração e que ela situou como ação 

em situações verossímeis” (SFEZ, 2002) 
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Fig.1 - Sterlac exibe sua produção 

FONTE: Frame da palestra de Sterlac encontrada 

em  https://www.youtube.com/watch?v=TqtiM1hK6lU 

 

 É necessário entender que cada trecho que será analisado neste artigo tem uma 

simbologia importante para o movimento pós-humano, tendo em vista que o seriado se 

baseia em um conceito de mistura humana-orgânica com a sintética-mecânica em um 

contexto social. Os estudos empíricos das cenas escolhidas serão feitos para entender o 

contexto teórico apresentado sobre o pós-humanismo e extensões humanas de McLuhan 

e refletir sobre a problemática proposta sobre a orgânica, ou não, tomada de consciência 

pelos androides “anfitriões”. 

Paralelamente às estas teorias do pós-humanismo, iremos conciliar a base teórica 

com o metodizado por McLuhan (1996) sobre as extensões que o homem cria e o fascínio 

causado, consequência dessa ação. Fazendo uma analogia com o mito de Narciso, ele 

disserta que o ser humano sofre de um encantamento com quaisquer tipos de extensões 

de si feita a partir de outro material.  

As extensões humanas não são outra coisa a não ser uma tentativa de manter o 

equilíbrio físico e psicológico. A partir do contato com situações que geram o stress, o 

sistema nervoso começa a se proteger, isolando e “amputando” tal função tensionada. A 

saída para não ficar no prejuízo é o estímulo criado pela necessidade para desenvolver  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TqtiM1hK6lU
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uma alternativa externa que realize a mesma função; um exemplo prático para ilustrar é 

o uso da roda como extensão do pé.  

Ao utilizar uma extensão de nós mesmos estamos necessariamente adotando-a, 

movimento este que exige uma readaptação à nova relação, a fim de buscar o equilíbrio. 

A maneira como uma comunidade irá reagir ao novo uso, é algo que varia de acordo com 

as percepções culturais e religiosas próprias, e como irá se desenvolver a forma de uso. 

O uso frequente das extensões e tecnologias nos coloca em um posição de 

“adormecimento subliminar” em relação à nós mesmos (MCLUHAN, 1996), momento 

em que se torna difícil a separação do que é humano e pós-humano. 

A pesquisa para esta revisão bibliográfica foi feita com base em autores que 

abordam ou permeiam os temas de nosso interesse. Estabelecendo uma conversa entre 

pós-humanismo e McLuhan que essa base teórica visa dar fundamento à análise de cenas 

significativas que demonstram uma possível manifestação de lapsos de espontaneidade 

ou ações controladas por humanos, objetivando compreender o limite do pensamento do 

pós-humano não orgânico.  

 

Discussão e análise 

 

A filosofia do parque Westworld que a série apresenta, é proporcionar aos 

visitantes a experiência de se viver no período do velho oeste, tendo a oportunidade de 

entrar em contato com um ambiente realístico e pessoas trajadas, em atividades 

condizentes ao período. Uma vez ingressado no local, o indivíduo pode escolher as roupas 

que usará lá dentro, e também definir a sua história: se quer usar seu tempo para passear 

e descansar, enfrentar desafios atrás de bandidos e caçar riquezas, frequentar bordéis e 

até criar laços com os anfitriões. O criador do parque, Robert Ford, interpretado por 

Anthony Hopkins, gerencia o comando dos androides e também cria, periodicamente, 

narrativas que vão dar harmonia a toda ação dentro de Westworld; funciona como 

engrenagens para que a vida dos anfitriões desenrolam-se paralelamente, possibilitando 

para os visitantes que ali chegarem, a sensação de verossimilhança com o mundo real, em 

que a situações corriqueiras estão acontecendo com um grupo de pessoas e há a 

possibilidade de interagir entre si. 

Os “anfitriões”, como estes são chamados no seriado, são androides criados à 

imagem e semelhança de um ser humano. Suas interações e funções são programadas por 
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um sistema controlado e, em teoria na série, não possuem pensamentos nem atitudes 

próprias, de forma a terem uma performance em suas atividades mais eficiente e 

resistente. Eles podem ter suas características alteradas a qualquer momento, seja a 

capacidade de força física, emocional, ou fisiológica, sendo assim preparados para agir 

em  diferentes contextos e papéis - um “anfitrião” de atuação caseira, por exemplo, irá 

precisar de menos força e agilidade que um programado para ser um forasteiro. De 

maneira sucinta, eles são seres humanos, exceto ao fato de terem uma tecnologia avançada 

embutida para replicar todo o comportamento de forma eficaz, e criados para servir como 

ferramenta de diversão.  

 Quando um “anfitrião” é danificado ou morto por um hóspede, este é levado para 

a seção de Manutenção de Estoque Vivo, local onde aplicam um reparo, e posteriormente 

fazem uma cirurgia, reprogramando-o para servir novamente ao parque. Por vezes, os 

anfitriões são substituídos e concebido como um outro personagem na trama interna de 

Westworld - justificada muitas vezes para evitar um desgaste do “anfitrião” e renovar a 

trama - possuindo assim, versões novas do seu próprio “eu”. Todas as bagagens de 

vivência que um androide possui são deletadas definitivamente da memória individual, 

de modo que, quando novamente inserido no parque, não se lembram mais nada. Antes 

de serem devolvidos à nova rotina, é feita pelos funcionários uma limpeza do local, 

principalmente quando o “anfitrião” teve uma morte trágica e bagunçada, porém mesmo 

após isso, alguns vestígios de sua outra “vida” podem ficar para trás, como por exemplos 

anotações em um papel e bilhetes guardados. Por conta disso, os contatos com estes 

objetos novamente podem desencadear tomadas de percepção no androide; é no contato 

com algo fora do programado em sua rotina e conhecimento que um estranhamento 

ocorre. Como no funcionamento de uma máquina, há alguns segundos para que uma 

informação seja processada pelo sistema, o que por vezes pode desencadear reações 

espontâneas, e possivelmente, um processo de autoconsciência.  

É importante dar nota que, todos os anfitriões criados pela empresa são 

considerados, dentro dos termos de pesquisa deste artigo, pós-humanos, sendo 

representações verossímeis do ser humano, contudo, com criações computadorizadas, o 

que questiona a filosofia do humano como ser orgânico “puro”. A partir desse ponto, o 

objeto de análise serão as cenas escolhidas para observar a tomada de consciência do ser 

não-ciente. 
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A primeira cena que este artigo se dispõe a analisar é decorrente do personagem 

Peter Abernathy, interpretado por Louis Herthum, um agricultor que leva uma vida 

caseira e modesta. A escolha do trecho, parte do episódio piloto The Original, justifica-

se por ser uma sequência que demonstra o primeiro lapso de memória vindo de um 

“anfitrião” do parque de maneira “espontânea”. Nas cenas, é possível ver Abernathy 

seguindo seu protocolo de narrativa, observando seu gado sendo guiado, até que o 

momento em que olha para o chão e encontra uma fotografia perdida junto à terra. 

 

 

Fig.2 - A imagem vista por Peter Abernathy. Não se sabe ao certo o que ela representa 

na trama da série. 

FONTE: Frame da série Westworld (Jonathan Nolan, 2016) 

 

Curiosamente, o que desencadeou a possibilidade do personagem ter visto a foto 

foi uma atualização feita pelo dono do parque Robert Ford, interpretado por Anthony 

Hopkins, que adicionou pequenas micro expressões corporais chamada de “devaneios”, 

como forma de deixar os androides ainda mais verossímeis, análogo ao funcionamento 

em piloto automático de algumas máquinas. Essa brecha, porém, desencadeia uma série 

de erros nos “anfitriões”, como citado neste exemplo. 

Depois dessa ocorrência, o personagem de Abernathy passa a apresentar pequenos 

erros em sua narrativa, assustando Dolores, personagem fictícia de sua filha interpretada 

por Evan Rachel Wood, por aparentar um comportamento incomum, como passar a 

madrugada inteira sentado em sua cadeira - rotina esta comum somente no começo do 

dia. Abernathy dirige-se ao ouvido de sua filha e diz uma frase que posteriormente na 
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narrativa da série é apresentada como “Esses deleites violentos têm fins violentos”, 

citação de Shakespeare em Romeu e Julieta. Esse contexto faz sentido ao analisar na série 

que, em alguma atualização passada do personagem, ele era um professor que era 

fascinado por literatura Shakesperiana. De alguma maneira, um processo de lembrança 

foi desencadeado no androide, que ao dizer para Dolores a frase, a “infecta” com uma 

linguagem-vírus, capaz de despertar lembranças de respectivas vidas passadas de cada 

“anfitrião” que entrar em contato com isso. 

 

 

Fig. 3 - Abernathy se mostra confuso ao ver a foto. 

FONTE: Frame da série Westworld (Jonathan Nolan, 2016) 

 

Por meio de uma análise conforme o desenrolar da narrativa, o erro só aconteceu 

por ser ele proveniente de um erro que vem de uma nova atualização que adiciona os 

“devaneios” dos anfitriões. Tecnicamente, o escape de memória que o personagem de 

Abernathy teve só foi possível de acontecer graças à atualização que deu a brecha para 

isso. Sob essa perspectiva, a autoconsciência do personagem é proveniente do erro 

humano, e não de uma assimilação consciente, intencional e racional. 

Analisando a luz da perspectiva de McLuhan, esse exemplo pode ser usado para 

observar como ocorre a extensão do homem pelos meios de comunicação. A fotografia 

exposta na cena de Abernathy, é uma ferramenta que tecnicamente se torna a extensão da 

memória do homem; a capacidade de memorizar um momento que está gravado sobre um 

papel, funciona como uma válvula para um acesso da nossa memória de maneira muito 

mais eficiente do que a tentativa de lembrar os detalhes sem a observação da foto. Neste 
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caso, o pós-humano tem acesso a sua atualização anterior, especificamente lembranças 

de suas personalidades anteriores graças à extensão que pode ser vista por ele. O ato de 

se tornar consciente através da fotografia representa, na cena específica, o primeiro lapso 

de autoconsciência dado em um dos anfitriões da série. 

Selecionando o contexto de outro episódio, em A Teoria da Dissonância, é visto 

o mesmo processo de confusão formando-se na personagem de Maeve Millay, 

interpretada por Thandie Newton, dona de um bordel no parque. É recorrente nas cenas 

ela ter flashbacks de suas histórias passadas e acontecimentos fora do mundo físico de 

Westworld, o que causa um grande estranhamento para si. O processo de percepção de 

realidades anteriores, assim como o personagem de Abernathy, acontece por erros não-

programados ou descuidos providos de algum setor da empresa; no caso de Maeve, na 

seção de Manutenção de Estoque Vivo, responsável por consertar os androides caso 

sofram algum dano ou morram no contexto do velho oeste.  

 

Fig. 4 - O processo de recolhimento quando dos anfitriões mortos. 

FONTE: Frame da série Westworld (Jonathan Nolan, 2016) 

 

Mais à frente do mesmo capítulo, é possível ver Maeve junto à sua companheira 

Clementine, interpretada por Angela Sarafyan, conversando em meio ao bordel, quando 

começa uma briga entre alguns homens que estavam bebendo, acontecimento este que 

termina em tiros e a morte das duas. Neste momento, Maeve é baleada, porém não está 

completamente inconsciente, o que torna visível o processo de recolhimento e a faz 

questionar quem são as pessoas nestas vestimentas, de cores brancas e vermelhas e um 

capuz com tela. É passado um tempo na história e Maeve depara-se um pequeno totem 
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de madeira, com semelhante vestimenta dos indivíduos que fazem a coleta dos corpos. O 

totem foi caiu da mão de uma pequena garota indígena que estava passando pela rua. É 

dito por um guarda que não adiantava pedir nenhuma informação sobre o que era aquilo, 

pois o totem é parte da chamada “religião” daquele povo.  

 

 

Fig.5 - O boneco visto por Maeve no episódio. 

FONTE: Frame da série Westworld (Jonathan Nolan, 2016) 

 

O processo de interpretação feito por outros “anfitriões” sobre a mitologia de um 

ser superior, que se veste daquela maneira característica, explica o processo de formação 

de ideologia não-orgânico. Para entender melhor sobre, podemos considerar que “cada 

religião é uma espécie de programa com seu conjunto próprio de sinais, que funcionam.” 

harmonicamente (CAMPBELL, 1988). Por serem vistos pelos “anfitriões” apenas em 

contextos sobrenaturais, a primeira associação feita por eles é a mitológica, criando uma 

cultura sobre a aparição de seres humanos nos momentos em que é possível ver as brechas 

dos setores de funcionamento. 

A personagem de Maeve penetra uma raiz mais profunda quando em comparação 

com os outros anfitriões, uma vez que ela, ainda que em suas limitações de lapsos, procura 

questionar a origem dos elementos estranhos. Na cena, após ver os trabalhadores do 

parque, ela corre para sua casa e certifica-se de desenhar o formato visto na suposta visão 

sobrenatural do acontecimento. Quando decide esconder o desenho embaixo do chão de 

madeira, ela encontra diversos desenhos similares ao que já havia feito. A imagem, como 

citado anteriormente na outra análise de cena, fazendo a analogia à McLuhan, outra vez 
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torna-se presente como ferramenta para estender a memória, cuja foi apagada por uma 

programação. Pode-se afirmar também que é estabelecido um processo de repetição, 

tendo em vista que são diversos esboços equivalentes, mesmo Maeve não lembrando de 

ter feito nenhum deles. Essa ação cria uma válvula estratégica para a personagem 

descobrir que está em um ciclo de vida, possibilitando a ela uma vantagem frente aos 

outros “anfitriões” e visitantes. Esse fenômeno, durante a narrativa da série, mostra-se 

como uma ferramenta, que mais à frente é usada pela personagem para planejar uma 

revolução dos androides contra aqueles que, a princípio, os controlam. 

Apesar das aparentes tomadas de consciência citadas como exemplo, se faz 

necessário considerar a ambiguidade presente o tempo todo na narrativa. Não é possível 

afirmar com certidão se os processos de autoconsciência dos “anfitriões” são de fato, 

executados de maneira espontânea ou se são programados. O seriado utiliza-se de 

elementos visuais para salientar essa ambiguidade. 

Sob uma outra perspectiva, é possível entender que o pós-humano, mesmo sendo 

controlado por um ser humano, exerce consequentemente uma coerção nele através de 

uma ação-reação. O próprio ato do personagem de Robert Ford ter criado o parque de 

diversões povoado por androides pós-humanos, o torna pós-humano dependente de sua 

extensão, dedicando grande parte de sua vida - e na narrativa até se sacrificando - para a 

manutenção de sua obra. Ou seja, não é só a agência humano-pós-humano, mas também 

do androide para com o seu criador. As reações de autoconsciência dos “anfitriões” 

levantam a seguinte questão: 

 

“Subjacente a nossas obsessões está a questão oportuna: quando o 

humano encontra o pós-humano, será um encontro para pior ou para 

melhor? O pós-humano preservará o que continuamos a valorizar no 

sujeito liberal? Ou esse será aniquilado quando houver a transformação? 

Num futuro pós-humano ainda haverá agencia individual e vontade livre? 

Seremos capazes de nos reconhecemos após a mudança? Ainda haverá 

eu para reconhecer e ser reconhecido?”  (Hayles, 1999, p. 281) 

 

 Westworld, em sua cena final de temporada, apresenta Ford discursando para os 

funcionários da empresa um novo roteiro de narrativa ao parque. Nesta cerimônia, 

podemos fazer uma analogia de sua fala, tanto com as ideias do movimento pós-

humanista quanto em McLuhan, ao dizer que “Mozart, Beethoven, e Chopin nunca 

morreram, apenas tornaram-se música”, reforçando a ideia de que o homem pode se 

estender em um meio externo a ele. Ao final de seu discurso, Ford é morto por Dolores, 
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uma das “anfitriãs” do parque, como parte de uma manobra feita por ele, simbolizando 

um novo capítulo para os androides, remodelando o modo como eles interagem com a 

sociedade em diante. 

 Pensando no impacto que Ford intencionou causar em sua apresentação, podemos 

induzir este comportamento como uma demonstração de grande ligação afetiva ao parque. 

Nesta relação é visível a reflexão feita por McLuhan de que, ao adotar uma extensão, o 

homem cria necessariamente um fascínio e encantamento pelo elemento. A maneira como 

Ford dedicou grande parte de sua vida projetando suas ações no parque, abre 

interpretações de que o momento de sua morte poderia simbolizar que o parque se tornou 

tão eficaz e com “vida própria” que o autoembotamento se mostrou natural. 

Considerações Finais 

 

 Ao fazer a análise das cenas escolhidas, pode-se perceber que, para dar coerência 

à narrativa da série, recursos visuais foram usados de forma a produzir uma ambiguidade 

intencional, confundindo quem está assistindo se o processo de autoconhecimento do 

ocorre de maneira orgânica ou não. Porém, feita a análise das cenas com base nas teorias 

do pós-humanismo e McLuhan, é possível interpretar que estas expõem o fator da ação 

humana na raiz de cada caso. 

A mente, para ambas as teorias, pode ser entendida como um sistema de 

informações análogo a uma máquina virtual, abrindo a possibilidade para a extensão em 

uma; entretanto, assim como toda máquina, ainda é dependente de comandos externos 

para funcionar, ao menos em sua gênese. Essa relação pode ser vista nas cenas analisadas, 

uma vez que os princípios de autoconsciência são provenientes de erros humanos. No 

caso de Abernathy, foi causada por uma atualização a fim de programar o androide de 

maneira mais natural; no caso de Maeve, um erro na logística de organização da empresa 

que acatou à uma manutenção errada.  

Assim como toda ambiguidade, a interpretação está aberta para questionamentos 

e outros embasamentos teóricos, tendo em vista tratar-se de uma série muito complexa e 

com ramificações diversas para a análise no campo de pesquisa. 
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