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RESUMO: Este artigo pretende realizar uma abordagem sobre a construção da figura do 

autômato, recuperando aspectos da sua trajetória como elemento da cultura de ficção e 

do entretenimento, fomentada entre o século 17 e a atualidade. Busca trazer elementos 

históricos da formatação do autômato enquanto personagem presente no imaginário 

contemporâneo. As perspectivas são analisadas a partir das noções de pensadores como 

René Descartes, Walter Benjamin, Siegfried Kracauer Mark Sussman e Gilles 

Lipovetsky, dando conta de um recorte da presença do autômato no teatro de bonecos, 

na literatura e no cinema, em exemplos como o filme “A Invenção de Hugo Cabret”, do 

diretor Martin Scorsese e o autômato “Turkish Chess Player”, criado nos anos 1760, 

além de destacar a relação que personalidades como o mágico Robert-Houdin e o diretor 

de cinema Georges Méliès tiveram com o boneco. 
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“Ergue-se toda uma geração de filmes que são, para os que conhecemos,  

o que o androide é para o homem, artefatos maravilhosos,  

sem falhas, simulacros geniais aos não falta senão o imaginário,  

e esta alucinação própria que faz o cinema.”  

(BAUDRILLARD, 1991, p. 63) 

 

 

 Desenvolvida com maior número de elementos mecânicos e sonoros a partir do 

século 18, a figura do autômato povoa a imaginação humana, do misticismo à religião, 

da cultura da ficção do oitocentismo literário à ficção tornada concreta em implantes de 

membros e transplantes de cartilagens. No imaginário contemporâneo, “a metáfora do 

entrelaçamento entre homem e ciência” referencia-se tanto em Blade Runner quanto em 

Leonardo da Vinci. Fantoche, autômato, robô, andróide, ciborgue, humano.   
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Com atenção sempre renovada, o autômato compareceu recentemente aos 

holofotes através do filme “A invenção de Hugo Cabret” (Hugo, 2011, EUA, 128 min), 

adaptação cinematográfica do diretor Martin Scorsese para o livro homônimo escrito e 

ilustrado em 2007 por Brian Selznick.  

A ação de conferir habilidade motora às estátuas e figuras articuladas está 

presente no desenvolvimento técnico da humanidade desde a Antiguidade egípcia, grega 

e romana, conforme Sussman (2001) quando altares e oráculos dedicados aos deuses 

tinham mobilidade e se assemelhavam a teatros mecânicos representavam passagens 

mitológicas baseadas em articulações e contrapesos – os deuses ex-machina que 

resolviam a estória –, conforme descrito por Heron de Alexandria, um matemático grego 

precursor dos estudos da pressão a vapor.  

Na cultura ocidental, com o advento da Renascença e das pesquisas sobre a 

reprodução dos movimentos humanos e animais, os primeiros objetos a apresentarem um 

funcionamento mecânico pré-estabelecido e repetitivo foram os relógios, desenvolvidos 

inicialmente em países como a Alemanha e Suíça a partir dos anos 1450.  

Sussman (2001) relata que estes objetos, primeiramente construídos no alto de 

torres e comumente conhecidos como relógios-cuco, logo foram anexados ao rol de 

peculiares criações e admitidos nos Gabinetes de Curiosidades da alta nobreza europeia, 

salas consideradas na contemporaneidade como as primeiras iniciativas de museu e que 

foram instituídas por toda Europa por volta de 1570, contendo uma miscelânea de 

artefatos que iam de animais empalhados como jacarés e serpentes – exóticos para a 

época e local – até exemplares de arte étnica africana e asiática. Configurados como o 

poderio de determinado rei ou nobre, a posse dos autômatos expandiu-se ainda para os 

jardins e solários, com réplicas das estátuas hidráulicas sendo instaladas em grutas. 

 René Descartes sugere em seu “Discurso do Método” que a estrutura muscular e 

nervosa encarnada por “espíritos animais” seja capaz de movimento. A subjugação do 

invólucro humano não deve então surpreender “a quem, sabendo quão diversos 

autômatos, ou máquinas móveis, a indústria do homem pode produzir, sem empregar 

nisso senão pouquíssimas peças” (1983, p. 60). Para o filósofo, como escreve na Carta 

CXIII, de março de 1638, “se Deus ou a natureza quisesse formar quaisquer autômatos 

que imitassem nossas ações, eles imitariam mais perfeitamente e fariam, sem 

comparação, mais feitos do que os que pudessem ser inventados pelos homens” 

(DESCARTES, 1969, p. 41).  
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 O objeto articulado que simula movimentos corpóreos passa a suscitar então a 

desconfiança de seus pares no sentido de que ele seria capaz de emular sentidos e 

sentimentos, atingindo além da coordenação motora fina a concatenação de 

pensamentos, desenvolvendo argúcia, criatividade e quem sabe melancolia, copiando o 

que há de mais humano e insondável: a alma, e enfim, conquistando e substituindo a 

humanidade.  

Em um misto de temor e curiosidade, a automação se constitui como uma forma 

primitiva de uma crença tecnológica do modernismo, inserida na perspectiva 

mecanicista que estava sendo habilitada naquele período: “eletricidade e magnetismo 

eram figuras proeminentes como formas técnicas de magia na imaginação científica do 

século 18, sonho de uma vida moderna antes de seu despertar tecnológico nas invenções 

elétricas do século 19” (SUSSMAN, 2001, p. 72). 

O homem entendido como máquina, para depois ser perseguida a utopia da 

máquina com características humanas, não apenas no feito corporal – pele, cabelo e 

cartilagens – mas com racionalidade mental e sensibilidade emotiva, quase sempre 

apresentado como figura feminina ou proveniente de uma terra distante. 

 

O corpo com um objeto mecânico foi substituído pela máquina como um 

objeto corporificado. Se no homme-machine a imagem da máquina era 

idêntica com a do corpo humano, então as consequências dessa objetivação 

tornaram-se manifestas no imagem da máquina viva: a separação do corpo do 

sujeito (...). A racionalidade do mundo da máquina se transformou em uma 

mitologia (ASENDORF, 1993, pp. 44-45). 

 

 

Flusser (2007) comenta que a humanidade sempre esteve cercada de seus 

instrumentos de trabalho. Na modernidade, os homens cercam as máquinas, e buscam 

nelas “a tensão entre os domínios do animado e do inanimado, dando vida a essa 

máquina recentemente concretizada com uma alma humana” (SUSSMAN, 2001, p. 72). 

  

O autômato na gênese da manipulação: teatro de bonecos, mobilidade e consciência 

 

É neste cenário tecno-criativo, onde as competências mecânicas misturadas com 

as habilidades de ilusionismo de um prestidigitador podiam levar as audiências a crer na 

“moderna mágica das máquinas, suas extensões e repetitivo mimetismo de ações e 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 

 

4 

 

capacidades humanas” (SUSSMAN, 2001, p. 72), que surge “The Turkish Chess 

Player”, um autômato hábil no jogo de xadrez.  

Criado em 1769 por Wolfgang de Kempelen
4
, inventor húngaro a serviço da 

corte da imperatriz Maria Teresa da Áustria, o boneco era apresentado em roupas típicas 

da distante Arábia de então, sentado de lado sobre uma mesa onde estava incrustado um 

tabuleiro de xadrez, preparado para receber os desafios de oponentes vivos, jogando de 

maneira aparentemente consciente, conforme descreve o professor da Universidade da 

Flórida, PhD em matemática, Mark Sussman, que diz que a figura sugeria o orientalismo 

fantástico de um feiticeiro ou sortista.  

O aparato então provocava no público, superada a descrença inicial, um misto de 

crendice ligada às convenções teatrais da época, que associavam “a imagem, o 

espetáculo e a conjuração de um truque” (SUSSMAN, 2001, p. 73). De forma que havia 

ali “partes de um show de marionetes
5
, de uma demonstração científica e de uma 

trucagem mágica” (SUSSMAN, 2001, p. 72).  

O mise-en-scène do jogador de xadrez é descrito por Sussman (2001) como 

constituído em, antes – e sempre antes – de permitir que o boneco aceitasse o desafio do 

jogo contra um humano, o showman exibia para a audiência o complexo sistema 

mecânico embutido na bancada onde o boneco estava instalado, numa espécie de 

revelação prévia do engenho. Composta de várias portas e gavetas, a escrivaninha era 

aberta em sucessão, mostrando compartimentos recheados de engrenagens e roldanas. 

Neste momento, inclusive a roupa do personagem era erguida para comprovar que não 

havia ali nenhuma pessoa.  

Assim, a evolução dos autômatos desde a Antiguidade até os pensamentos 

arrolados por Descartes levava, nos idos de 1769, os bonecos a ter habilidades “como 

                                                 
4 Farkas de Kempelen, mais conhecido como Wolfgang, nasceu em 1734, na Hungria. Engenheiro e mecânico, 

atuando com experimentos magnéticos, ele construiu o Chess Player em resposta a um desafio feito por um inventor 

francês chamado Pelletier. Também criou um método de impressão de livros em relevo para cegos, uma máquina que 

produzia discursos mecanicamente e um protótipo para um canal que ligasse Budapeste ao Mar Adriático. Faleceu em 
1804. (SUSSMAN, p. 77) 

 
5 “Marionete é o boneco movido a fios; fantoche, ou boneco de luva, é o boneco que o bonequeiro calça ou veste; 

boneco de sombras refere-se a uma figura de forma chapada, articulável ou não, visível com projeção de luz; boneco 
de vara tem os movimentos controlados por varas ou varetas; marote é também um boneco de luva, que tem a boca 

articulada. Um ator vestido com o personagem-boneco pode ser um boneco-máscara ou uma máscara corporal.” 

(AMARAL, 1996, p. 72) Para esclarecer o uso de nomenclaturas do Teatro de Bonecos, cita-se Ana Maria do Amaral, 

que contextualiza o assunto, ao comentar que “em inglês existe o termo puppet que não vincula ao termo doll. Em 
português, não temos uma palavra exclusiva para o teatro de bonecos. Títere seria a mais apropriada, mas não é usada 

por se aproximar muito do espanhol. Em congresso realizado pela Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, em 

Ouro Preto (1979), foi decidido que a palavra boneco seria a mais apropriada (p. 72, nota 2). Por questões de tradução, 

este trabalho utiliza a palavra marionete como sinônimos de boneco, apesar de terem significados técnicos distintos. 
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tocar música, imitar movimentos humanos e animais, responder a uma lista limitada de 

questões
6
” (SUSSMAN, 2001, p. 78).  

Com a aparição de O Turco, “a relação normativa de autoridade entre pessoas e 

objetos era brevemente questionada” (SUSSMAN, 2001, p. 81). 

 

O espetáculo de um antagonista humano dirigindo seus poderes de lógica 

contra um boneco mecânico vestido de turco falava à imaginação daqueles 

espectadores, fazendo crescer a ideia que um autômato podia não apenas 

mover-se e atuar como um relógio-cuco, mas que ele podia imitar a lógica 

humana e seus pensamentos complexos (SUSSMAN, 2001, p. 79). 

 

 

O grande truque do “Automaton Chess Player” pode ser descrito como “um 

homem dentro de um homem”. Enquanto o apresentador exibia as partes que 

constituíam o interior mecânico do aparato, a pessoa que operava o jogador de dentro 

cumpria uma sequência de posições para se esconder, sendo ocultada por um jogo de 

espelhos e metais. As jogadas realizadas de dentro pelo manipulador eram combinadas 

entre o controle do braço do Turco e os movimentos das peças que haviam sido 

magnetizadas
7
.  

Citando o artigo de Sussman (2001), é conveniente destacar a definição do 

professor de mecânica aplicada da Universidade de Cambridge, Robert Willis, que 

divulga um panfleto em 1821 descrevendo “três categorias possíveis de autômatos: o 

simples, o composto e o espúrio” (SUSSMAN, 2001, p. 74), onde o simples dependeria 

apenas de mecanismos; o composto usaria de maquinaria, mas precisaria da resposta ou 

interação de um agente humano e o terceiro – adulterado – seria movido apenas por uma 

força humana, com a parecença de ser totalmente mecanizado. Para Willis, o autômato 

turco pertenceria à segunda categoria: “uma máquina híbrida auxiliada por um operador 

humano”, em que o manipulador operava de um modo remoto, em um “espetáculo de 

nova tecnologia como uma ilusão de causa e efeito” (SUSSMAN, 2001, p. 76). 

                                                 
6 Entre a torre com relógio, na Suíça de 1452, em que cada hora era representada com um cena animada (como o 
guerreiro que marcava os quartos de hora) e o autômato com suposta sagacidade para desafiar um humano no jogo de 

xadrez, é possível citar as invenções de Jacques de Vaucanson, que três décadas antes de De Kempelen já apresentava 

“The Flute Player” – um homem-banda em miniatura, tocando flauta e tambor – e o infame “Digesting Duck” – um 

pato automatizado que parecia comer, deglutir e defecar sua refeição. Sussman (2001) comenta que tanto o Turco 
quanto o pato estavam no “domínio do híbrido, no que diz respeito ao seu status de objetos performáticos” (p.81). 

   
7 Sussman (2001) não deixa de perceber o truque do autômato como prenúncio da tecnologia que iria levar o campeão 

mundial de xadrez, o russo Garry Kasparov a enfrentar o computador Deep Blue e perder a partida em 1997. 
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 Revelada em dias atuais, a grande dificuldade para os críticos contemporâneos 

ao Chess Player
8
 era definir onde estava localizado o agente vivo da performance, 

inclusive para o escritor Edgar Allan Poe, que assistiu a uma apresentação nos Estados 

Unidos em 1834 e sobre o qual escreveu duvidando a presença do elemento vivo devido 

ao um escrutínio geral das partes do autômato mostrado ao público.  

O célebre mágico Jean Eugène Robert-Houdin, ele próprio criador de autômatos, 

descreveu em suas memórias boa parte dos segredos de funcionamento de bonecos como 

o Turco, sobre o qual dedica um conto ficcional a partir de pontos da história do objeto e 

seu criador, chegando a tratar da vida do primeiro manipulador, um certo oficial polonês 

que havia perdido os membros inferiores por conta da gangrena e que, adotado por De 

Kempelen, tornara-se exímio enxadrista. Encantado pela “alquimia” científica dos anos 

1700, Robert-Houdin recria o Chess Player em seu teatro parisiense, apresentando-o 

como uma encenação de palco a partir de 1868. 

Walter Benjamin inclui o Jogador de Xadrez do inventor De Kempelen na 

abertura de seu “Sobre o conceito de história”, de 1940, e minimiza o truque:  

 

conhecemos a história de um autômato construído de tal modo que podia 

responder a cada lance de um jogador de xadrez com um contra lance, que 

lhe assegurava a vitória. Um fantoche vestido à turca (...) colocado numa 

grande mesa. Um sistema de espelhos criava a ilusão de que a mesa era 

totalmente visível, em todos os seus pormenores. Na realidade, um anão 

corcunda se escondia nela, um mestre no xadrez, que dirigia com cordéis a 

mão do fantoche. Podemos imaginar uma contrapartida filosófica desse 

mecanismo. O fantoche chamando „materialismo histórico‟ ganhará sempre. 

Ele pode enfrentar qualquer desafio, desde que tome a seu serviço a teologia 

(BENJAMIN, 1996, p. 222). 

 

 

O autômato é uma wish image, o encontro de passado e futuro históricos que se 

cruzam, as “imagens no consciente coletivo no qual o velho e o novo se interpenetram” 

(BENJAMIN, 1999, p. 4). Em uma configuração que o modernismo estava ainda apenas 

suspeitando, Sussman determina que para Benjamin “a teologia havia se tornado um 

manipulador (puppeteer)”. O uso do termo teologia no contexto empregado pelo filósofo 

                                                 
8 O Chess Player fez uma carreira de 85 anos, sendo exibido para Catarina, a Grande em São Petesburgo, para 

Napoleão Bonaparte em Viena e para Benjamin Franklin em Paris. Sob a manipulação de Johann Nepomuk Maelzel, 
um engenheiro húngaro, o boneco imigrou para os Estados Unidos em 1826. Criando um séquito de autômatos que 

incluia outras curiosidades como um tocador de trompete, um dançarino de corda bamba e um panorama móvel da 

Conflagração de Moscou, Maelzel fez turnê na América, com apresentações que percorreram Nova York, Boston e 

Filadélfia. O boneco original acabou destruído em 1854, no incêndio que consumiu o Peale‟s Museum, em Baltimore, 
no estado americano de Maryland. 
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é para Sussman (2001) “convincente, levando a um olhar sob o aspecto da superfície dos 

fenômenos tecnológicos para um elemento do desempenho do objeto que é igualmente 

mantido fora da visão” (p. 82).  

Cabe ressaltar que ainda anterior ao engenho mecânico, o ideário de uma 

estrutura inanimada, neste caso formada por materiais orgânicos, e dotada de alma 

sensível sempre esteve vívido na mitologia religiosa, como na figura judaica do Golem, 

ser artificial feito de argila ou pedra – uma substância informe – trazido à vida através de 

magia e descrito na Cabal. Citando Roob (2006), pode-se afirmar que a configuração de 

tal elemento está calcada no Talmude do Judaísmo e Bíblia cristã, no ato de criação 

divina que é o primeiro Homem, Adão – feito de um pedaço de terra sem forma. A 

alquimia medieval também buscou criar vida artificial a partir da mistura de elementos 

químicos e estudos físicos, como a crença do alquímico Paracelso de que um homúnculo 

de cerca de 10 centímetros poderia surgir de uma incubadora hermética na qual 

estivessem compostados o sêmen humano e excrementos de cavalo.  

 

A cultura circunda o autômato que circunda a cultura: letras e imagens 

 

Tendo assim se constituído a mitologia em torno das figuras automatizadas, com 

a humanidade passando por períodos por inovações científicas e teorizações sociais, o 

autômato foi ganhando mais força como personagem, passando a ser retratado em 

diversas expressões artísticas a partir da metade do século 19.  

O conhecimento do funcionamento do corpo humano e novos meios de exercer a 

medicina; as possibilidades tecnológicas para a criação de um autômato mecanizado que 

são fruto da imaginação tecnicista das revoluções industriais; a magia ritual ainda 

resguardada na memória das audiências são alguns dos elementos que fizeram com que 

as representações pululassem constantemente em obras de ficção, quer fosse na 

literatura, no teatro, na dança ou no cinema. 

Na literatura de ficção, que tem sido prodigiosa por fomentar o ideal imagético 

do autômato, podem-se encontrar os tipos mais variados, do exemplar bruto ao exemplar 

sensível, do fantoche mecânico ao modelo sintético. Essa narrativa de ficção fantástica 

popularizada, que trata de um imaginário místico das criaturas que irão sobrepujar o ser 

humano abordando medos modernos na representação artística da loucura, da obsessão e 

da violência, a exibição social de estados e comportamentos internalizados, foi 
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imediatamente encampada e disseminada pelos filmes de gênero de ficção, suspense e 

terror. 

Poder-se-ia mencionar aqui, sem receios, o personagem criado em 1831 por 

Mary Shelley, Frankenstein: a “coisa” composta de pedaços humanos costurados, trazida 

à vida pelo médico descontroladamente insano. Com fama conquistada por reprises e 

reapresentações, esse monstro está disponível em todas as versões, dos quadrinhos ao 

teatro de bonecos.  

Mas cabe aqui dar atenção ao conto “Der Sandmann”, do escritor E.T.A. 

Hoffmann, produzido em 1817, no qual apresenta-se o personagem de 

Coppelius/Coppola
9
. Na história, enquanto Coppelius ele é a representação do medo 

infantil, inconsciente e associativo. Enquanto Coppola, ele é o vilão enganador que só 

pensa em si, o bruto que rouba a possibilidade do amor, ao revelar a condição de 

autômato da mocinha desejada para depois destruí-la. Uma adaptação de “O homem de 

areia” ganhou os palcos de Paris já em 1870, através da peça de balé clássico 

“Coppelia”, que mostra a história de um obcecado inventor que cria uma boneca de 

carne para a qual pretende surrupiar uma alma mortal, tornando-a uma autômata capaz 

de reflexão e sentimentos.  

E também através de Georges Méliès. Fundador da Academia Francesa de 

Prestidigitação em 1891, Méliès construíra a fase inicial de sua carreira como artista 

fazendo mágicas, e atuava desde 1888, no tablado do teatro Robert-Houdin, que havia 

comprado dos descendentes do famoso ilusionista francês e onde apresentou 30 

espetáculos de ilusionismo antes de introduzir lá mesmo suas primeiras exibições de 

cinema. Uma dessas apresentações era a peça de ilusão de ótica “Le Rêve de Coppélius”, 

de 1895, uma esquete no qual a boneca era interpretada por Jehanne d‟Alcy, que viria a 

se tornar a segunda senhora Méliès, retratada no filme de 2011. 

 Os elaborados roteiros das esquetes de Méliès dão conta de que seus “temas 

cinematográficos serão geralmente os do teatro de ilusão e dos espetáculos de lanterna 

mágica e por conta disso, a cinematografia será para ele apenas outra maneira de praticar 

                                                 
9 O escritor Italo Calvino selecionou “O Homem de Areia” como um dos contos mais importantes do século 19. Ele 

escreve o seguinte resumo na introdução para o texto de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: “os pesadelos infantis de 

Natanel – que identifica o bicho-papão, evocado pela mãe para fazê-lo dormir, com a sinistra personagem do 
advogado Coppelius, amigo do pai, persuadindo-se de que é o ogro que arranca os olhos das criancinhas – continuam 

a acompanhá-lo na idade adulta. Enquanto ele segue seus estudos na cidade, acredita reconhecer Coppelius na 

piemontês Coppola, vendedor de barômetros e lentes. O amor pela filha do professor Spallanzani, Olimpia, que todos 

consideram uma bela jovem quando na verdade é um boneco (...), será perturbado por novas aparições de Coppola-
Coppelius até a loucura de Natanael”. (CALVINO, 2004, p. 49) 
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o ilusionismo” (MALTHÊTE, 2008, p. 14). Por estar sediado na antiga casa de 

espetáculos de Robert-Houdin, Méliès herda os autômatos que o mágico havia 

resgatado, criado e restaurado ao longo de sua atuação no terreno da ilusão. 

Com conhecimento em carpintaria de cenários e engenhosidade nas narrativas, 

Georges Méliès protagonizou a arrancada do cinema de ficção, ainda quando o 

documentarismo de pequenas cenas e comédias cotidianas predominava na atividade 

cinematográfica. Ele produziu incessantemente entre 1896 e 1911, introduzindo técnicas 

de trucagem, coloração e efeitos especiais. Assim como mostra a película de 2011, 

milhares de horas de filme foram destruídas pelo próprio autor, entre a desilusão 

financeira e o arrefecimento do interesse pela fantasia causado prioritariamente pela 

eminência da Primeira Guerra Mundial. 

De alguns dos filmes que não puderam ser de maneira alguma recuperados, 

restaram registros fotográficos ou desenhos do próprio diretor, e dentre eles, estão quatro 

fotos de cenários datadas de 1908 tituladas como sendo do filme “La Poupée vivante” 

leva a crer que a intenção do cineasta era narrar a história de um boneco que ganha a 

vida, como viria a acontecer diversas vezes durante o período do cinema que se 

convenciona chamar de expressionismo alemão, movimento no qual o conto fantástico 

de Hoffmann foi para as telas em 1919, sob a direção de Ernst Lubitsch. Uma comédia 

leve do cinema mudo, com trilha no estilo da opereta, “Die Puppe” mostra o autômato 

feminino como causador da discórdia entre os homens, com habilidades motoras básicas 

e nenhuma capacidade psíquica, mas com um tartamudear capaz de fazer um homem 

cair apaixonado, encaminhando assim o desfecho trágico dos personagens: o autômato 

destruído e o ser humano enlouquecido.   

Enquanto que na França, Méliès sentia uma decaída na narrativa lúdica e 

estilizada que ele produzia, na Alemanha, o imaginário da capacidade moderna de 

conferir movimento e, por vezes, pensamento a coisas inanimadas, foi grandemente 

alimentado pelos filmes produzidos durante a República de Weimar, no período entre as 

duas guerras mundiais. Os temas voltavam-se para o inconsciente e para o estranho, para 

a loucura internalizada e para medos mais profundos, a dominação por conta do 

estrangeiro e a revolução popular nascida do individual.   

São variados os títulos que abordam a temática, do autômato orgânico nascido de 

feitiços de um mago ao robô concebido com porcas e parafusos. A lista inclui “O 

Gabinete do Dr. Caligari” (dir. Robert Weine, 1920), “O Golem” (dir. Paul Wagener, 
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1914 e 1920), “Homunculus” (dir. Otto Ripert, 1916), “O Estudante de Praga” (dir. 

Henrik Galeen, 1926), e é claro, “Metrópolis” (dir. Fritz Lang, 1926). São filmes que 

contém os elementos que se tornaram recorrente para os filmes de “monstro”, ou seja, de 

ficção fantástica. A estrutura narrativa se repete.  

Baseado no argumento de Fritz Lang, “O Gabinete do Dr. Caligari” retrata uma 

criatura que hipnotizada alterna os comportamentos de servo brutal ao da consciência de 

sua própria criação e condição de existência, vivendo em um estado de espírito alterado, 

com a compreensão de sua racionalidade recém-conquistada subjugada pelo poderio de 

sua força muscular. E como em “Caligari”, “O Golem” era um ente que servia seu amo 

de maneira fiel e era responsável pelo trabalho sujo.  

Já em “Metrópolis”, dirigido pelo próprio Lang, se assiste ao criador manipular o 

robô mecanizado por meio de elementos que poderiam ambientar um laboratório 

alquímico, uma cópia modelada para um comportamento de baixa moralidade em um 

filme que foi “rico em conteúdo subterrâneo que (...) havia cruzado as fronteiras da 

consciência sem ser questionado” (KRACAUER, 1988, p. 190). 

Mas nem tudo era inocência perdida na produção cinematográfica europeia do 

entre-guerras. Em 1927, a França produz justamente “Le joueur d‟échecs”, do diretor 

Raymond Bernard, que mostra a atuação de De Kempelen com o truque do Turco na 

corte russa de 1776, fazendo com que o homem escondido dentro do autômato duele 

com a imperatriz Catarina II.  

A literatura e a arte cinematográfica seguiram em interlocução quanto à 

abordagem dos autômatos. Para Gilles Lipovetsky (2009), “a ciência high-tech abre, aos 

olhos dos tecnófilos, possibilidades múltiplas de existência. Os filmes de antecipação, 

com sua promessa de máquinas e robôs, imaginam as formas mais extraordinárias dessa 

existência” (p. 180 e 181).   

Na ficção científica do século 20, nomes como Isaac Asimov e Philip K. Dick 

elaboraram a pauta que norteia o personagem automatizado, robótico e replicante.  A 

crescente tecnicização, ao mesmo tempo em que oferece aos homens uma vida 

potencialmente mais rica e mais intensa, não deixa de levantar dúvidas e interrogações 

sobre esses novos potenciais.  

Lipovetsky (2009) destaca que, enquanto os filmes dos anos 1950 

“aprofundavam a distância entre os extraterrestres e os humanos”, os filmes dos anos 

1980, como “Blade Runner” (dir. Ridley Scott, 1982), “Robocop” (dir. Paul Verhoeven, 
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1987) e “O exterminador do futuro” (dir. James Cameron, 1984) “relatam o processo de 

humanização de seres não humanos”, com “o devir humano de máquinas ou de quase 

humanos capazes de compreender os sentimentos, de adquirir a consciência da 

humanidade e dispostos a se sacrificar por ela” (p. 182). 

Com obras tornadas de culto baseadas em referências da cultura pop e com e 

estilização de elementos históricos das revoluções industriais, a pós-modernidade 

comporta tanto a imagem do ser artificial animado e capaz de raciocínio lógico e 

expressões psicológicas humanas que se transmutou de um autômato que fazia 

referência a um boneco (ainda que um boneco de cordas) quanto à representação de seus 

parentes condignos de uma imagem high-tech.  

Andróides e ciborgues ficam cada vez mais semelhantes com as características 

corporais humanos, mas quase sempre dotados de o que poderia ser chamado de 

superpoderes: ou força, ou velocidade, ou astúcia que pendem tanto para a vilania 

quanto para a benfeitoria, sem contar com a coluna do meio, o posicionamento ambíguo 

e bipolar do anti-herói. 

No conto “Círculo Vicioso”, escrito em 1942, Asimov (1999) determinou os três 

mandamentos que obrigam os robôs ao servilismo e garantem a sua obediência aos 

comandos humanos. As três leis da robótica
10

 vão se auto excluindo com as ações e as 

pretensões do personagem Andrew, que originalmente robô questiona a lógica científica 

e se humaniza na morte, como um “homem” bicentenário.  

Em “AI, inteligência artificial” (2001), o filme baseado na obra Philip K. Dick, 

“o outro, o inumano, não vem mais do silêncio eterno dos espaços infinitos, mas é 

engendrado pelo próprio cérebro humano, que inventa para si um clone perfeito dotado 

de espírito e coração e voltado para a humanidade: um robô, o mais frágil do universo, 

mas um robô pensante” (LIPOVETSKY, 2009, p. 182).  

Também realizado a partir da obra de Asimov, o filme “Eu, Robô” (2004) atinge 

o âmbito assim descrito por Lipovetsky (2009): “depois da ficção científica dogmática, 

desenvolve-se assim um ficção científica mais incerta, mais crítica, que se interroga 

                                                 
10 São elas:  

1.  Um robô não pode prejudicar um ser humano ou, por omissão, permitir que o ser humano sofra dano. 
2.  Um robô tem de obedecer às ordens recebidas dos seres humanos, a menos que contradigam a Primeira Lei. 

3.  Um robô tem de proteger sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a 

Primeira e a Segunda Leis. (ASIMOV, 1999, p. 9) 

 Essas regras são descumpridas em inúmeras outras ficções audiovisuais, como na série de TV “Battlestar 
Galactica” (2003), por exemplo. 
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sobre a divisão entre humano e não humano, sobre as fronteiras que separam o homem 

do seu outro”. (...) “confusão hipermoderna dos grande referenciais de verdade” (p. 182). 

 

O autômato une os personagens: a ficção e a história do cinema em “A Invenção de 

Hugo Cabret” 

 

A mítica da duplicação humana, seja por alquimia, por crença religiosa, por 

mecânica aplicada, ou por biomedicina nanotecnológica, serve para contar estórias e 

pontuar a História, do autômato do teatro de bonecos, da produção cultural das páginas 

literárias aos produtos audiovisuais. Pode-se tratar dessa figura abordando a perspectiva 

de que “cada época sonha com a seguinte”
11

 conforme anota Benjamin  (1999) citando 

Michelet, voltando a atenção para uma ficção destrutivista do pessimismo em relação ao 

futuro – na qual o autômato cumpre papel de arauto e causador do desequilíbrio humano. 

Mas o enfoque da inclusão do autômato no filme “A Invenção de Hugo Cabret” é 

mais romântica e pueril, carregada de esperança. Para sentir a presença de seu falecido 

pai, o pequeno Hugo encontra um elo de ligação no autômato que os dois montavam 

juntos. De uma família de relojoeiros (profissão que primeiro desenvolveu a automação 

através dos relógios-cuco), pai e filho compartilhavam o projeto de fazer voltar à vida 

um antigo boneco autômato abandonado num museu, deixado de lado assim como o 

Turco de De Kempelen e os remodelados por Robert-Houdin. 

Hugo opera no anseio de concluir o trabalho interrompido e na expectativa de 

qual era a finalidade prática daquele objeto, seguindo as indicações mecânicas de um 

caderno de notas. Mandaria o autômato uma mensagem do pai? 

Ao cruzar sua vida com a do proprietário de uma loja de brinquedos, da qual a 

criança rouba peças para incluir no seu engenho, Cabret inicia o desenrolar de uma 

trama que fala da recuperação do cinema e da valorização de um mestre criativo, 

ninguém menos que Georges Méliès. Conseguindo a chave-coração, as engrenagens do 

autômato começam a agir e 

 

uma cascata de movimentos perfeitos, com centenas de ações brilhantemente 

calibradas, se derramou através do homem mecânico. (...) varetas moventes 

silenciosamente fizeram girar outros mecanismos no ombro e no pescoço. 

                                                 
11 Do original “Each epoch dreams the one to follow” (BENJAMIN, 1999 p. 4). 
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(...) Hugo e Isabelle observavam, com os olhos arregalados de espanto, 

enquanto a pequena mão cuidadosamente começou a se mexer... (...) O 

homem mecânico molhou a pena e começou a escrever (SELZNICK, 2007, 

pp. 240-241). 

 

O giro da corda faz o torso mecanizado assinar o nome de Méliès, que renega sua 

condição de gênio, pelo desencanto na atividade que o havia consagrado. E não apenas 

isso, o faz desenhar a emblemática imagem da lua atingida no olho pela espaçonave, a 

cena de “Viagem à Lua” (1902) que protagoniza o imaginário de um cinema sendo 

construído a partir de seu processo de realização. A cena inaugura as técnicas da 

sobreposição, fusão e montagem, as convenções que influenciaram o gênero: o filme de 

ficção por excelência.  

A escolha de adaptar um livro que ficciona a vida de Georges Méliès fala muito 

sobre a carreira do diretor Martin Scorsese. Admirador confesso dos primeiros anos do 

cinema, ele fundou nos Estados Unidos a organização The Film Foundation, investindo 

junto com outros colegas como Clint Eastwood na recuperação de negativos e películas 

antigas, num processo de revalorização muito semelhante do que aconteceu na vida do 

artista francês. 

E é assim que, com o lirismo ingênuo da fantasia de “A invenção de Hugo 

Cabret”, o autômato-boneco totalmente mecânico, que não chega à condição de robô 

humanoide, mas leva à humanização, reconecta o órfão às suas origens e recoloca a 

persona de Méliès, aquele que usou suas capacidades criativas abrindo as portas para os 

“cineastas do futuro” (SCHNEIDER, 2008, p. 20), no panteão dos grandes criadores do 

cinema. 
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