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“Por um lado, a gente enfrenta um vírus que se espalha muito rápido,             
mas que não tem uma letalidade tão grande, agora, o que é            
extremamente letal são os abismos sociais que a nossa sociedade          
produziu e finge que não existe [...] O distanciamento social no           
Brasil sempre existiu” (grifo nosso). 

                                                                        Emicida 

 

 

 

Resumo: Estudo que visa analisar as obras cinematográficas intituladas como          
“Distrito 9” e “Elysium” e o conteúdo ideológico nelas desenvolvido, além de            

aspectos como segregação social, divisão de classes, hegemonia burguesa e a           

exploração das classes mais pobres pela classe que exerce a supremacia, com            
intuito de articular com a desigualdade social e a pandemia no Brasil. 
Palavras-chave: Distrito 9, Elysium, desigualdade social, pandemia. 

Abstract: Study that aims to analyze the cinematographic works entitled “District 9”            

and “Elysium” and the ideological content developed in them, in addition to aspects             
such as social segregation, class division, bourgeois hegemony and the exploitation           

of the poorest classes by the class that exercises supremacy , in order to articulate               
with social inequality and the pandemic in Brazil. 
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1 – Antes de um início avassalador e crítico – Introdução 

 

Antes de um início avassalador e crítico, gostaríamos de dizer que trouxemos como             
base para esta discussão duas obras cinematográficas intituladas como “Distrito 9”           

(2009) e “Elysium” (2013), ambos dirigidos por Neill Blomkamp, pertencentes ao           
gênero ficção científica, sendo um deles distópico, e que abordam questões           

socio/econômicas/políticas com as quais é possível (necessário, diríamos) fazer um          

paralelo com o que a pandemia não só fez transparecer, mas e s c a n c a r o u de                      
maneira brutal e excruciante: a desigualdade social no Brasil.  

Pequenas resenhas críticas acerca de cada longa-metragem deverão auxiliar no          

contexto supracitado, além de trabalhar conceitos como desigualdade social,         

distopia, ficção científica e pandemia, de maneira a articular estes aspectos. A sátira             
(que esconde uma reflexão triste) mais realista e medonha que você verá aqui é              

sobre como mundos imaginados pelo homem e transmidiados para o papel, para a             
película, para a atuação, e etc. - dilacerados, tecnológicos, opressores,          

escravocratas e desiguais – são exatamente o reflexo mais polido do mundo real..             

Esse mesmo em que vivemos. Toda esta conversa também gerou duas ilustrações            
baseadas em posters dos filmes com intuito de mostrar que diferentes meios podem             

falar sobre as mesmas narrativas, além de reiterar a comparação entre a ficção e a               
realidade por meio de uma brincadeira que faz justamente esse movimento ao            

contextualizar as imagens. 

Enfim, este ensaio surge da necessidade de um olhar crítico perante a ideia de que               

a desigualdade é uma estrutura do capitalismo e de que justamente são os             
excluídos por este sistema socioeconômico as maiores vítimas da pandemia do           

Coronavírus, que erroneamente foi chamada de “igualitária” por consternar a todos.           

Mas cá entre nós, será que afetou igualmente a população? É mais uma das              
discussões que você encontrará nas próximas páginas. 

 

 

 

 



3 
 

2 – Uma possibilidade dialética da Ficção Científica: a Distopia 

 

Se faz necessário abordar conceitos como ficção científica (FC) e distopia, pois irão             
articular a discussão principal, e iniciá-la por meio de uma abordagem teórica, para             

depois de nos armarmos de teoréticos, abstratos, conceituais, especulativos,         
investigativos...e ufa... hipotéticos conceitos, podermos conversar sobre o que         

realmente nos interessa: desigualdade e pandemia. 

É sobre o futuro que ambas as obras estão falando? Para além do futuro, fala-se do                

passado e presente. Segundo Jameson (2005, p. 345), “a ficção científica é            
entendida geralmente como a tentativa de imaginar futuros inimagináveis. Mas seu           

assunto mais profundo pode ser de fato nosso próprio presente histórico”. De uma             

maneira racional, a ficção científica se encarrega de criar universos baseados em            
extrapolações de princípios e fatos científicos, de forma que evidencia um cenário            

possível. Babler traz uma importante pontuação acerca da FC: “histórias e mundos            
de fantasia não são alegorias. Evidentemente, tudo em qualquer mundo imaginado           

pode ser transferido e comparado com o nosso [...]” (2016, p. 92-93). E é              

exatamente assim que vemos os longas-metragens que estamos usando como          
referência: fazem uso de aspectos extremamente realistas e aplicáveis, e          

metamorfoseiam em ficção científica ou mesmo em distopia, o que, pessoalmente,           
creio caber melhor aqui, pois ela é capaz de trazer um incômodo, uma mensagem              

para a necessidade da ação, afinal o gênero pode servir como uma teoria crítica da               

sociedade e da barbárie manifestada em determinado tecido social, tornando-se          
uma espécie de ferramenta de análise radical das experiências presentes, de forma            

a se tornar uma espécie de diagnóstico (amedrontador, não?), pois geralmente são            
representadas especialmente pelo opressivo controle das pessoas física e         

ideologicamente por meio da burocracia, do totalitarismo e autoritarismo, deixando          

abertamente à mostra o quão corruptíveis as pessoas podem ser, além da            
tecnologia ser usada como forma de controle de instituições variadas, bem como do             

Estado e da cultura na função hegemônica de mantenedor da humanidade , ou seja,              
fornecem uma narrativa de forças sócio-políticas que notamos em nosso mundo           

real. O trecho a seguir enfatiza a importância de histórias distópicas:  
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A narrativa distópica não se configura, deste modo, apenas como visão           
futurista ou ficção, mas também como uma previsão a qual é preciso            
combater no presente. Ela busca fazer soar o alarme que consiste em            
avisar que se as forças opressoras que compõem o presente continuarem           
vencendo, nosso futuro se direcionará à catástrofe e barbárie. Por isso,           
concebo a distopia como aviso de incêndio (HILÁRIO, 2013, p. 206-207) 
 

Consideramos importante falarmos um pouco mais sobre distopia, então         

continuemos: O professor de História do Pensamento Político Gregory Claeys da          
Universidade de Londres, diz em seu livro intitulado “Distopia: Uma História Natural”            

(2017) que há vários tipos de distopia, mas que há um aspecto condutor: lugares              
variados (país, continente, estado, e etc) que para determinado grupo social é            

execrável pelo fato de que são ameaçados, oprimidos, deliberadamente perseguidos          

de maneira a torná-los ilícitos, culminando na constante possibilidade do extermínio           
destes, gerando o medo e a incerteza. A questão é que sempre haverá a              

necessidade de submissão de alguns por um meio – um grupo deslocará seus             
medos e ansiedades para outro grupo, de maneira a produzir uma distopia para             

estes. Cada uma dessa emoções e situações supracitadas neste parágrafo, é o que             

substancializa a distopia. Por meio desse gênero é possível acompanhar a           
transformação do medo humano – de “medos naturais”, como monstros e deuses, à             

“medos sociais”, como autoritarismo, totalitarismo e tecnologias usadas para         
opressão. Por meio de Claeys, sabemos que na época da Inquisição, os hereges             

enfrentaram uma realidade distópica, bem como os Judeus na Alemanha Nazista –            

épocas em que a morte se tornou corriqueira e um destino comum, onde o poder de                
grupos hegemônicos reforçava e promovia isso. Mais uma vez um retrato das            
relações políticas e sociais feita pela distopia. 

Até aqui foi arquitetado o muro do que queremos construir e esperamos que o leitor               

tenha formado esboços e paralelos entre os mundos imaginados e representados           
em forma de histórias fictícias (não tão fictícias assim, como visto até aqui) e o               
mundo real. Dito isso, iremos contar duas histórias para vocês... 

 

3 – O Futuro Distópico em “Elysium” e a sua representação da desigualdade             
social 

“Elysium” é uma obra cinematográfica de ficção científica/distópico produzida nos          

E.U.A. em 2013, e dirigida pelo diretor sul-africano Neill Blomkamp: a retratação de             
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uma ficção sócio-econômica-tecnológica que, em partes, fez uma importante         

reflexão sobre a sociedade desigual. Pereira (2005, p. 06) faz um apontamento            
importante em relação a isso: “[...] um dos eixos principais das teorias            

cinematográficas é entender o filme como ‘documento histórico socialmente         
construído’ [...] um discurso sobre os ‘fatos do passado’, ou [...] de acontecimentos             

contemporâneos [...]”, o que poderia nos conduzir à um possível prognóstico do            
futuro. 

O ano é 2154 e há uma explícita divisão da humanidade (sim, mais explícita do que                
vivenciamos): uma parte privilegiada da população (a elite) que vive numa espécie            

de estação espacial que orbita o planeta Terra chamada de Elysium, onde há cura              

para qualquer tipo de doença e a morte é completamente revogável, uma vez que a               
tecnologia e a saúde são super desenvolvidas. Além disso, contam com um sistema             

complexo de proteção praticamente perfeito e basicamente robótico, onde cada          
cidadão é devidamente registrado para poder usufruir do belo habitat artificial,           

evitando assim, possíveis infiltrados da Terra. Ou seja, se trata de uma espécie de              

paraíso. A outra parte das pessoas – pobres e proletariados - (sobre)vive numa             
Terra super populada, um lugar onde a miséria é estendida por todo território, a              

escassez de recursos é brutal, quem possui emprego (subemprego, na verdade) é            
explorado de forma visceral, o saneamento básico é precário , o sistema de saúde é               

praticamente colapsado e a corporação da polícia é formada por robôs que têm             

liberdade para serem opressores à um nível extremo (só pensar na corporação            
policial de países do terceiro mundo como o Brasil e outros países com alto nível de                

desigualdade social da América Latina, como a Colômbia, por exemplo), de forma a             
representar os valores e desejos da sociedade hegemônica da época. Inclusive,           

gostariamos de fazer um adendo a respeito do elenco principal escolhido para            

representar a população da Terra: com exceção do personagem protagonista do ator            
norte-americano Matt Damon, os demais são brasileiros - Alice Braga e Wagner            

Moura - e mexicanos, como Diego Luna, por exemplo. O diretor buscou pessoas que              
compreendessem o cenário de desigualdade e pobreza onde os seus personagens           

viveriam e deixou claro que não se trata apenas de uma produção da ficção              
científica e da Distopia. Sempre aconteceu e continua acontecendo. 

O filme mostra episódios de abuso de autoridade de policiais perante cidadãos,            
explicitamente em nosso protagonista – o Max da Costa, cujo passado é marcado             
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pelo roubo de carros; nos permite fazer um tour pelas moradias que são uma              

espécie de cortiço; pelo ambiente caótico e superpopuloso que é o hospital onde             
Max vai parar algumas vezes, sendo que a impressão que fica é que recebe              

atendimento mais rápido por conhecer uma das enfermeiras, a Frey (Alice Braga),            
sua amiga de infância e cujo o apego emocional entre ambos é bem evidente. A               

Terra se mostra como um lugar sujo e poluído – um ambiente pós-apocalíptico,             

destruído, onde crianças brincam em meio ao caos e cidadãos tem de vender sua              
mão-de-obra a indústrias escravocratas.  

Em determinado momento, após ter sido agredido por um robô policial que queria             

revistá-lo enquanto esperava o ônibus que o levaria para o trabalho, Max tem seu              

braço quebrado e recebe cuidados no hospital por meio de sua amiga enfermeira e              
retorna a indústria para qual trabalha, pois apesar de precisar de ambas os braços              

para operar as máquinas, a necessidade do emprego e o medo de perdê-lo, é muito               
maior que a dor e os esforços quadriplicados que terá de empregar para realizar              

suas tarefas. Além disso, seu chefe não demonstra nenhuma empatia por sua            

situação e exige ainda mais de Max - uma espécie de reflexo dos valores da               
corporação na qual trabalha, onde o trabalhador não vale absolutamente nada e            

pode ser facilmente trocado por outro. Para manter seu emprego, acata uma ordem             
vinda do seu superior para realizar uma atividade de alta periculosidade e acaba             

sendo exposto a uma dose letal de radiação, o que lhe causa um prognóstico de 5                

dias de vida, dado por um médico-robô da corporação de forma fria e robótica,              
evidentemente. Quando o CEO da corporação John Carlyle (William Fichtner)          

aparece para entender o que estava acontecendo, entra no mesmo ambiente que os             
trabalhadores atuam com um lenço cobrindo seu nariz, assim evitaria contato com o             

mesmo ar que seus subordinados; trata o ocorrido da forma mais indiferente            

possível e se retira do recinto. Aqui, mais uma vez, diríamos que a proximidade com               
a nossa realidade não é mera coincidência, pois se trata de uma analogia para com               

o que o trabalhador brasileiro, para caber dentro dos valores neoliberais (sem nem             
mesmo saber) e manter sua única fonte de renda, acaba se sacrificando de diversas              

formas. A atitude do CEO reflete como as pessoas são tratadas e vistas como mera               

mercantilização e numeração dentro dos ambientes de trabalho. Max é demitido sem            
qualquer tipo de auxílio ou direitos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Fichtner
https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Fichtner
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Bem, a questão é que somente a camada mais privilegiada em Elysium tem acesso              

à tecnologia que cura pessoas moribundas, então a única chance de sobrevivência            
para Max é se ele for até lá. Mas como entrar em um lugar onde terráqueos são                 

desprezados de forma veemente? Um lugar onde a sua secretária de segurança, a             
Jéssica Delacourt (Jodi Foster), costuma explodir sem misericórdia alguma, naves          

que venham da terra, normalmente com passageiros em busca de atendimento           

médico. Mas não há outra opção, a não ser imigrar a Elysium, então Max,              
juntamente do seu amigo Julio (Diego Luna), tenta convencer um hacker chamado            

Spider (Wagner Moura) a oferecer um lugar em uma das suas naves clandestinas             
que ele despacharia ilegalmente para a estação espacial, porém este “favorzinho”           

não sairia de graça: Max teria de realizar um roubo de dados, um download cerebral               

em troca da passagem. A “vítima”? O CEO da Armadyne, a corporação na qual Max               
trabalhou e que construiu Elysium. John, que está prestes a deixar a Terra, carrega              

nada mais e nada menos, a mandato de Jéssica, um programa que ele estava              
desenvolvendo que forçaria a reinicialização do sistema central de Elysium. Mas por            

que a secretária de segurança do lugar mais seguro e estruturado ia querer algo do               

tipo? Por discordância política com o presidente de Elysium, o Patel (Faran Tahir),             
pelo viés extremista e principalmente pelo golpe que ela arquiteta para tomar o lugar              
dele. 

Para esse roubo e visto que o corpo de Max está debilitado, a equipe de Spider                

instala implantes biotecnológicos – um exoesqueleto – que amplia em muitas suas            
forças. Para a missão, Max conta com a ajuda de seu amigo Julio e capangas do                

hacker. Eles conseguem interceptar a nave onde John se encontrava e Max roubar             
as informações necessárias, mas neste processo todos seus aliados acabam mortos           

pela intervenção do mercenário e ex-agente inativo de Elysium, Kruger (Sharlto           

Copley), que é enviado pela Delacourt sem que o presidente tenha conhecimento            
(pois seus métodos eram questionados por ele), ao saber da interceptação das tão             

esperadas informações que a levariam ao poder. Max foge e se refugia na casa de               
Frey, que ao saber de seus planos para ir até Elysium, pede que ele leve sua filha                 

Matilda (Emma Tremblay) que sofre de leucemia para poder se curar lá, pois não              

conseguiu tratamento na Terra, o que é bem comum em nosso contexto real, onde              
pessoas passam anos em filas para atendimento e transplante, não é mesmo?            

Porém, Max se recusa a contrabandeá-la. Mais uma vez, podemos perceber as            

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sharlto_Copley
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sharlto_Copley
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diferenças e contradições sociais gritantes entre as populações, pois alguns tem           
direito à vida, enquanto outros não. 

Ao retornar ao laboratório do Spider, ambos descobrem que Max conseguiu roubar            
uma informação ainda mais valiosa: como legitimar o registro de todo e qualquer             

cidadão terráqueo diante de Elysium, de forma a tornar todos cidadãos do lugar.             

Depois de alguns percalços, a nave decola em direção à estação espacial, porém,             
ao chegar lá, Max, Frey e sua filha Matilda que haviam sido sequestradas por              

Kruger, são aprisionados. Enquanto isso, Kruger é confrontado pela secretária          
Jessica pelos métodos chamativos que estava usando e deixou claro que ele jamais             

voltaria a pertencer à comunidade privilegiada. É então que ele se rebela, cansado             

de suas manipulações e ordens, assassina Jessica e planejando tomar Elysium para            
si. Resolve ir atrás de Max armado com um exoesqueleto ainda mais potente que o               

do mesmo, afinal ele carrega informações tão importantes que poderiam levar           
Kruger ao posto de gestor do lugar, e dá ordens para que seus capangas              

assassinem a cúpula gestora. Enquanto isso, sob ordens anteriores da secretária           

falecida agora, uma equipe médica tenta retirar as informações contidas no cérebro            
de Max, porém, o mesmo consegue escapar antes que isso aconteça e liberta sua              
amiga Frey e a pequenina filha dela. 

As máquinas que curam (chamadas de Med-bays) apenas funcionam na população           

registrada de Elysium e Max não consegue usar a identidade falsa que Spider lhe              
deu, então se decide por ativar o programa que tornaria toda a população terráquea              

em cidadãos de Elysium. Porém, se depara com Kruger todo modificado e            
preparado para assassiná-lo. Max acaba o derrotando ao arrancar seu          

exoesqueleto, e ao se reencontrar com Spider que havia aterrissado na estação            

espacial por meio de uma nave clandestina, juntamente de seus capangas, se            
dirigem ao banco central de dados que havia em Elysium para aplicar o programa de               

reinicialização na estação e que daria a cidadania legítima para todos os terráqueos.             
Ao descobrir que ele não sobreviveria a este processo, Max decide se sacrificar para              

que, tanto Frey e Matilda, como toda a população da Terra, possa usufruir de um               

lugar com mais qualidade de vida. Após falar com Frey uma última vez, Max morre,               
enquanto isso, uma Med-bay cura Matilda da leucemia e medicações são enviadas            

para tratar os mais novos cidadãos de Elysium na Terra. 
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4 – “Distrito 9”: A nave espacial como navio negreiro e a ficção da segregação               
social 

“Distrito 9” se trata de um filme de ficção científica lançado em 2009, dirigido pelo               

cineasta sul-africano Neill Blomkamp e produzido pelo Peter Jackson, cujo enredo           
não se passa no centro da civilização ocidental, ou seja, E.U.A. (isso é muito              

importante apontar e falaremos sobre em breve). Segundo o próprio Neill, seu            

grande desejo era ver projetos de ficção científica ocidentais ambientados na África            
do Sul. O longa-metragem foi indicado a quatro Oscars no ano de 2010,             

concorrendo como “Melhor Filme”, “Melhor Roteiro Adaptado”, “Melhores Efeitos         
Visuais” e “Melhor Edição”.  

Um filme com naves espaciais e alienígenas poderia contar algo de real? A ficção              
trabalha com "ambientes sociais não existentes na atualidade e que jamais existiram            

em épocas anteriores", mas que "podem ser concebivelmente derivados do nosso           
próprio meio social" (ASIMOV, 1984, p. 16). Essa concepção é muito interessante e             

cabe perfeitamente aqui, pois “Distrito 9” fornece uma bela análise e crítica social,             

como poderemos notar na resenha que se seguirá. Fora que a história se apresenta              
na forma de um documentário fake, sendo uma importante ferramenta para causar            
impacto e reflexão no telespectador.  

Há 20 anos atrás, uma nave espacial simplesmente paira sobre a maior cidade e              

capital da África do Sul – Joanesburgo – aquela mesma cidade que serviu de palco               
para o regime de segregação racial que ficou conhecido como Apartheid, que            

vigorou de 1948 à 1994 e privilegiava a elite branca do país, até Nelson Mandela pôr                
fim a isso. Inclusive, a ideia do filme e do semidocumentário, surgiu como metáfora              

para o regime, afinal foi uma época e local vivenciado pelo diretor Neill Blomkamp,              

que nasceu em Joanesburgo. O título do longa é uma referência direta ao Distrito 6,               
que foi uma cidade mista demolida pelo governo sul-africano para a construção de             
habitações às pessoas brancas na Cidade do Cabo em 1966, durante o Apartheid. 

A nave permaneceu do mesmo jeito por cerca de três meses, sendo que nesse              

tempo, cientistas estudaram a situação e emitiram um relatório que informava a            
todos que a mesma se encontrava impossibilitada de se mover por ter perdido uma              

parte de si mesma na Terra. Como não havia acontecido nenhum tipo de contato por               
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parte da população da nave, bem como sinal de vida, e se sentindo pressionados              

não só pelos sul-africanos, mas também pelo resto do mundo, autoridades de            
Joanesburgo adentram a espaçonave a procura de seus habitantes. O resultado da            

busca é surpreendente: há uma enorme aglomeração (milhões) de um tipo de            
extraterrestre que se assemelha à um grande crustáceo. Todos se encontram em            

situação de desnutrição, abandono, praticamente em inanição, numa espécie de          

ambiente lúgubre, escuro e que se assemelha ao porão de um navio esquecido cujo              
a população se trata de refugiados. Descobrem que não há liderança entre estes             
seres. 

Agora as pautas de discussão se tornam acerca da alocação e tratamento para com              

os extraterrestres: Deverão ser integrados à sociedade? Deverão ser tratados como           
seres humanos, como seres de outro planeta ou como animais? Onde deverão ser             

alocados? O que podem dar em troca de abrigo? Os humanos acabam chegando à              
conclusão de que os seres não tinham mais para onde ir ao especular que não               

possuíam mais recursos naturais em seu planeta e nem possuíam líderes para            

organizá-los, ou seja, seriam totalmente dependentes e submissos aos homens e à            
Terra. Se trata de uma bela pressuposição vinda da raça humana em toda a sua               

arrogância e ganância, sempre tentando encontrar sua moeda de troca diante do            
que distorcidamente enxerga como benevolência.  

Por fim, decidem delimitar um espaço para estes seres que, de forma pejorativa, são              
chamados de “camarões”. Ficarão confinados à um campo pertencente ao governo,           

dentro de Joanesburgo, separados dos seres humanos e situado bem próximo da            
nave, chamado de Distrito 9. Esse trabalho de alocação é realizado por uma             

empresa militarizada contratada – A MNU (Multinational United). Os pobres e,           

principalmente os negros aqui no Brasil, sabem como funciona a intervenção militar            
(no caso, a Polícia Militar) na maioria das situações e todos os dias podemos              

acompanhar em notícias veiculadas por várias mídias, o genocídio promovido em           
nome da higienização social. Acho que não preciso nem dizer que isso acontece de              

forma escancarada, de maneira a acompanhar o levante fascista no mundo e, claro,             
o governo atual do Brasil. 

De uma situação temporária, a instalação dos extraterrestes acaba se tornando           

permanente, passando-se 20 anos após a chegada dos mesmos ao Distrito 9, que             
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se tornou uma espécie de campo para refugiados ou as favelas construídas pelos             

antigos escravos negros, cujo espaço na sociedade foi negado: cercado por arame,            
eventualmente cercado por militares, com habitações pequenas, apertadas e         

precárias, sem receber praticamente nenhum subsídio do governo, pilhas de lixo por            
toda parte, mercado que age fora da lei, tráfico de armas e drogas (essa última               

representada por comida de gato, que parece ter um efeito de euforia, excitação e              

relaxamento igual ao de drogas no organismo humano) e etc. Mas sempre            
segregados dos seres humanos. Inclusive, a desassistida favela que se tornou o            

habitat dos alienígenas, de fato existe e se chama Chiawelo – subúrbio de Soweto              
em Joanesburgo, portanto praticamente todas as habitações que o filme mostra são            

reais. E é preciso dizer que os tráficos, apesar de acontecerem dentro do Distrito 9,               
são feitos por seres humanos e não pelos seres extraterrestres.  

Pois mais que os seres não saiam da sua delimitação, fossem dependentes dos             
seres humanos, tinham tecnologia muito mais avançada da existente na Terra e não             

tenham feito menção de usar uma única vez, um levante surgido do temor e              

preconceito, foi se desenvolvendo ao longo dos anos na população terráquea, afinal,            
eram seres diferentes deles em relação a aparência, etnia, raça, entre outros, e sua              

austeridade não poderia lidar com isso. Precisamos sempre lembrar que o fato de             
não conseguir lidar e não respeitar as alteridades, a grosso modo, foi o que causou               

os grandes genocídios da história. Mas, justamente o fato de que os extraterrestres             

não demonstravam nenhum tipo de resistência, era o que mais outorgava poder aos             
humanos. Quanto a isso, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han faz a seguinte            
consideração: 

Quanto maior for a confirmação dada ao detentor do poder, maior será seu             
poder. Quanto menor for a diferença entre a vontade do detentor do poder e              
aquele que está submisso ao poder, mais estável será seu poder (HAN,            
2017, p. 120). 

 

É decidido, portanto, que os extraterrestres deverão ser realocados para outro lugar,            

que não próximo da urbanização e das pessoas, evidentemente, chamado de           
Distrito 10 É então que a MNU e o responsável pela operação Wikus Van de Merwe                

(atuação feita pelo sul-africano Sharlto Copley), se organizam para fazer a vontade            
do governo e da população, o que fica claro por meio de depoimentos realizados por               

autoridades, moradores próximos do Distrito 9, cientistas, e etc., que além de temer             

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sharlto_Copley
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os seres, criticavam os gastos relacionados a manutenção do Distrito 9, deixando            

claro seu descontentamento, sua hostilidade e preconceito para com eles. Apesar           
disso, a operação teria que acontecer o mais próximo possível dos direitos            

humanos, afinal, o mundo assistiria a essa ordem de despejo, no qual os             
extraterrestres teriam 24 horas para desocupar suas habitações. Mas a verdade, é            

que o governo tinha interesse na tecnologia armamentista dos habitantes do Distrito            
9 também, apesar de não funcionaram quando utilizados pelo ser humano.  

A ordem de despejo não acontece de forma tranquila: muitos extraterrestres não            
compreendem o significado da operação e a MNU não está exatamente disposta a             

explicar, alguns defensivamente são violentos e a maioria é “convencida” a assinar            

por meio de suborno feito com carne e, principalmente, com comida de gato que,              
lembrando, promove reações parecidas com drogas nos seres. Alguns deles são           

atacados e assassinados pelos soldados, enquanto Wikus vai batendo de porta em            
porta e ateia fogo, em meio a risos e sátiras, em um local onde se encontrava uma                 

espécie de criadouro e de onde nasceriam muitos bebês extraterrestres. 

Ao invadir uma das habitações vazias, Wikus acha um estranho cilindro e ao             

manipulá-lo com descuido, um líquido preto é pulverizado em seu rosto, o que lhe              
causa mal-estar imediatamente, porém se mantém na operação. Christopher         

Johnson e seu filho são habitantes que também deverão ser despejados, mas se             

tratam de seres menos alienados e melhores informados, fazendo com que o            
suborno não funcione e a violência dos soldados da MNU seja utilizada. Além disso,              

são os donos do estranho cilindro, apesar de Wikus não saber. Em determinado             
momento, ele invade a residência de Christopher, alegando que se tratava de um             

criminoso, pois além de demonstrar resistência, tinha tecnologias dentro de seu           
barraco, entre outras coisas.  

Mais tarde, ao finalizar a operação e parar para se alimentar junto com sua equipe,               

Wikus dá sinal de que não está mesmo bem após o incidente, conforme um líquido               
preto escorre de seu nariz e suas unhas começam a se descolar. Durante uma              

comemoração em sua casa, ele desmaia e é levado ao hospital. Ao acordar,             
descobre que está sob custódia da MNU, pois uma parte de seu braço esquerdo se               

transfigurou em um braço de alienígena e, sob experimentos da própria organização            

militar, descobre que agora tem acesso total às armas alienígenas, se tornando uma             
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biotecnologia valiosa. Porém, o plano da MNU para Wikus é o mesmo que para              

alguns extraterrestres: a vivissecção, ou seja, dissecá-los vivos. Ele consegue          
escapar e se torna um fugitivo, buscando ajuda no único lugar no qual seria acolhido               

- Distrito 9. Enquanto isso, um executivo da organização militar veicula mentiras            
sobre Wikus junto da imprensa nacional para que a própria população se mobilize             

para entregá-lo, além de colocar uma parte dos soldados em missão de captura.             

Sua família, principalmente sua esposa, começam a participar dos planos de captura            
de Wikus. Ele passa a ser visto da mesma forma que via os extraterrestres –               
escória. 

No Distrito 9, Wikus solicita ajuda do Christopher e seu filho (irônico, não é mesmo?)               

e descobre que o líquido vaporizado em seu rosto era o projeto em que ambos               
andaram trabalhando para poder reativar a nave-mãe que os levaria de volta ao seu              

planeta, além de ser revelado que ali no barraco se encontrava uma pequena             
cosmonave que poderia os levar até a nave suspensa no Distrito 9 e de que a                

tecnologia deles poderia curar o ex-chefe de operação da MNU. Dessa forma, é             

formada uma aliança entre Wikus e Christopher, que concorda em ajudá-lo. O plano             
é invadir a MNU e reaver o cilindro que havia sido apreendido por Wikus e sua                
equipe.  

Apesar do plano ter dado certo e eles conseguirem obter a posse do cilindro, em               

meio ao tiroteio que se formou entre eles e a MNU, Christopher se dá conta que os                 
humanos faziam experiências com os seus semelhantes ao se deparar com restos            

mortais de extraterrestres no prédio invadido e decide, a partir daí, dar prioridade à              
sua raça, que está sendo oprimida há tempos. Já no Distrito 9, Christopher conta à               

Wikus que não poderá ajudá-lo de imediato, que não possui a tecnologia necessária             

dentro da nave para curá-lo e que precisa priorizar o salvamento de seus iguais que               
estão sofrendo em massa. Ele promete retornar ao planeta Terra após 3 anos para              

libertar seus iguais e curá-lo. Enfurecido, Wikus agride Christopher e o deixa            
inconsciente, colocando seu plano arquitetado naquele instante em prática: se          

apossa da cosmonave que se encontrava escondida em um nível abaixo da terra no              

barraco do mesmo. Porém, em pouco tempo após sua decolagem, ela é            
interceptada pela MNU e Wikus, juntamente com Christopher, são presos por eles.  
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A MNU não era a única que se interessava por Wikus e a gangue de traficantes que                 

comandava o tráfico no Distrito 9 acaba conseguindo a guarda dele. Nesse meio             
tempo, o filho de Christopher ativa a nave-mãe e uma espécie de exoesqueleto             

mecânico de tecnologia extraterrestre que estava com a gangue, por meio da            
cosmonave que havia sido abatida, e Wikus se apossa dela, assassinando toda a             

gangue. É então que o embate com a MNU recomeça e Wikus começa a fugir, mas                

acaba retornando para ajudar Christopher e seu filho que estavam à deriva no meio              
do tiroteio. Eles conversam sobre a promessa que foi feita e Wikus a compreende e               

aceita, enquanto isso, o extraterrestre ativa um raio que leva o que sobrou da              
cosmonave juntamente com ele e o filho até a nave-mãe. Na batalha que se segue               

no Distrito 9, no momento em que está para ser derrotado, um Wikus praticamente              

todo transformado, recebe ajuda dos seus novos iguais – os extraterrestres. A MNU             
é derrotada enquanto a nave-mãe começa a deixar a Terra.  

O longa finaliza com os documentários fakes sobre especulações do paradeiro de            

Wikus, sobre o possível retorno e retaliação do Christopher e da nave-mãe e sobre              

os experimentos que eram feitos com os extraterrestres. Nas últimas cenas, a            
esposa do Wikus aparece em um documentário dizendo que havia achado uma flor             

de metal em sua porta e que achava que havia sido feita e entregue por seu marido,                 
além de um Wikus completamente transformado fazendo flores de metal já no            

Distrito 10, para onde todos os extraterrestres foram realocados. 

 

5 – As narrativas distópicas que escancaram a realidade desigual e pandêmica 

Tanto “Elysium” quanto “Distrito 9” formularam fortes críticas sociais em seus           
enredos e apesar de cada longa focar em problemáticas distintas, não podemos            

deixar de notar que, além delas se complementarem, pois são partes de um todo,              

falam, de modo geral e símile, sobre a desigualdade social e seu caráter estrutural,              
afinal ambos trabalham a luta de uma população por igualdade e também trazem             

doenças infecciosas com as quais faremos um paralelo com a pandemia do            
Covid-19. São desses aspectos que este capítulo será composto. 

No trecho a seguir, é possível enxergar o caráter estrutural da desigualdade, pois 

A desigualdade social, econômica e política na sociedade brasileira chegou          
a tal grau que se torna incompatível como a democratização da sociedade.            
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Por decorrência, tem se falado na existência da apartação social. No Brasil,            
a discriminação é econômica, cultural e política, além de étnica. Este           
processo deve ser entendido como exclusão, isto é, uma impossibilidade de           
poder partilhar o que leva à vivência da privação, da recusa, do abandono e              
da expulsão inclusive com violência, de um conjunto de significativo da           
população, por isso, uma exclusão social e não pessoal. Não se trata de um              
processo individual, embora atinja pessoas, mas de uma lógica que está           
presente na sociedade brasileira. Esta situação de privação coletiva é que           
se está entendendo por exclusão social. Ela inclui pobreza, discriminação,          
subalternidade, não equidade, não acessibilidade, não representação       
pública (SPOSATI, 1996, p. 13). 

Elysium expõem de forma clara a luta de classes por meio do acesso desigual entre               

ricos e pobres, entre uma população que vive na Terra; onde tudo é muito marrom               

de maneira a simbolizar a sujeira do pobre, praticamente devastada, de forma            
miserável, onde as pessoas precisam se submeter à subempregos para subsistir,           

onde as habitações tem péssima condições e o sistema de saúde é praticamente             
inexistente. Enquanto isso, há uma elite cuidadosamente escolhida como         

privilegiada que vive em uma estação acima da Terra; onde tudo recebe o branco              

ofuscante, simbolizando a medicina, a limpeza e o rico; o que deixa implícito sua              
posição superior; chamada de Elysium, cujo o nome é uma referência à Campos             

Elísios que, na mitologia grega é uma espécie de paraíso onde somente pessoas de              
virtude e aceitas pelos deuses gregos é que poderiam desfrutar do lugar isento de              

guerra, de doenças e de fome, afinal nada impuro poderia entrar nele. Uma espécie              
de necropolítica que, inclusive, vemos nas políticas públicas no Brasil e que            

funcionam como uma espécie de medidor que decide quem são os privilegiados e,             

portanto devem viver, e quem são àqueles cujo às vidas não importam para o              
capitalismo.  

Outra coisa que evidencia os efeitos da necropolítica é a pandemia, pois uma das              
medidas apontadas como combativa à propagação ao Coronavírus é o isolamento           

social solicitado pelo Estado que, evidentemente, não levou em consideração a           
população que ele mesmo desassiste, ou seja, a população que divide barracos e             

habitações com várias pessoas, que não têm acesso à saúde e informações de             

cuidados básicos de prevenção ao Coronavírus, que não possui saneamento básico           
e cujo isolamento social é impossibilitado pelo fato de que se essas pessoas não              

saírem para trabalhar, não terão o sustento para si e suas famílias, além de não               
terem acesso à internet, em muitos casos, para poder fazer isso de forma remota. O               

que seria mais desigual do que isso?  
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É preciso dizer que a estação Elysium foi criada a partir da necessidade de um               

ambiente novo, pois a exploração neoliberal dos recursos naturais da Terra levou à             
uma reação em cadeia de acontecimentos, forçando, entre elas, mudanças          

climáticas e ambientais, desestabilizando ecossistemas, o que está diretamente         
ligada à saúde da população. Este apontamento se refere ao fato de que essas              

mudanças induzidas pelo homem causam uma desestruturação e degradação na          

biodiversidade e habitat da vida selvagem, de maneira que as condições ambientais            
passem a afetar ainda mais o comportamento e a quantidade de determinados            

vetores; que se tratam dos veículos de transmissão do agente que de fato causa              
determinada doença; como a ebola, gripes suína e aviária, malária e também o             

Covid-19. 

Muitos dos conflitos ao decorrer do filme são relacionados às tentativas frustradas            

dos habitantes da Terra para terem acesso de forma clandestina à Elysium; afinal             
eles não são considerados cidadãos lá, muito pelo contrário, são indesejados;           

principalmente ao que concerne à tecnologia voltada para um dos aspectos mais            

negligenciados onde vivem – a saúde. Mas assim como observamos em nosso país,             
a burguesia não se importa com o proletariado e menos ainda com a população              

marginalizada. A camada mais pobre não pode ter acesso aos mesmos hospitais e             
convênios que a camada mais privilegiada. Além disso, no filme, o protagonista Max             

é infectado por radiação durante seu período de trabalho cumprindo ordens de seu             

superior ao fazer uma atividade completamente absurda e nociva, inclusive em uma            
situação na qual não poderia estar exercendo suas atividades por estar com o braço              

quebrado. Mas quantos trabalhadores no Brasil não puderam fazer o isolamento           
social devido seus empregos? Isso deixa claro a falsa dicotomia entre economia e             

saúde trazida à tona pelo governo Bolsonaro, onde as pessoas foram obrigadas a             

negligenciar sua saúde em favor da economia, de seus salários que, na maioria dos              
casos, era a única fonte de renda de seus familiares.  

Ainda no mesmo trecho do filme, podemos fazer um paralelo do protagonista sendo             

infectado por algo tão contagioso quanto a Covid-19, trazendo à tona o fato de que               

muitos trabalhadores foram infectados e infectaram outros com o vírus dentro de            
seus ambientes de trabalho, colaborando para a disseminação da doença em nosso            

país. Max, como muitos trabalhadores, é demitido ao adoecer, pois seu corpo não             
pode mais produzir e assim, pertencer a lógica capitalista, e apesar de sofrer um              
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acidente de trabalho, não recebe assistência de nenhuma espécie de seus           

empregadores. Fato que lembra a situação da atual dinâmica de informalização das            
relações trabalhistas e da uberização, ou seja, da precarização do trabalho dos            

profissionais que prestam serviço à aplicativos; como Uber, Ifood, Rappi, entre           
outros; que não possuem direitos ou garantias trabalhistas; como previdência social,           

auxílio doença, 13º salário, e etc. Com a pandemia, o desemprego aumentou            

terrivelmente e os dados da pesquisa Pnad Covid-19 mostram que o Brasil terminou             
Agosto com cerca de 12,9 milhões de desempregados e que este número está em              

uma crescente, o que fez com que muitos trabalhadores recorressem aos aplicativos            
como forma de sobrevivência, de forma a aumentar e muito o número de             

trabalhadores em péssimas condições de trabalho, que precisam se submeter à           

esse tipo de situação envolvendo salários miseráveis, relação entre produção e           
ganho; ou seja, instabilidade total; em um vínculo empregatício inexistente. E estes            

trabalhadores são levados a explorarem a si mesmos, por meio da lógica neoliberal             
em que eles são levados a crerem que são empreendedores e que a meritocracia              

existe. 

Transferimos a imagem do herói em Elysium, o Max, usando um poster do filme              

como referência e a partir disso criamos uma ilustração (que poderá ser vista em              
anexo 1 à este ensaio) para exaltar a imagem dos nossos heróis durante esta              

pandemia, ou seja, os médicos e profissionais da área da saúde. Apesar de Max não               

ter conseguido a cura para si, se sacrifica em prol do acesso universal para a               
população desassistida da Terra, o que nos leva a pensar no Sistema Único de              

Saúde (SUS), ao qual muitos criticam e pedem por sua privatização (a situação             
durante a pandemia já foi funesta para a população mais pobre, imagina se em              

outra realidade tivéssemos que pagar pelo acesso à saúde então?), na tão            

aguardada vacina para a Covid-19 e em quantos profissionais da saúde           
basicamente também se sacrificaram diante de uma população adoecida e que           

precisava da sua assistência. Inclusive, Elysium poderia muito bem servir de           
metáfora para a inexistência de um sistema de saúde integrado e gratuito nos E.U.A. 

Já o “Distrito 9” é mais abrangente ao tratar sobre segregação racial por meio da               
alegoria do Apartheid, o racismo, além de desenvolver aspectos intrínsecos à ele,            

como a desigualdade social representada pelo contexto vivido por extraterrestres          
completamente banidos e desassistidos pelos humanos, em um local sem          

https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/trabalho.php
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saneamento básico, sujo, com péssimas condições de vida, controlado pela gangue           

que realiza o tráfico de drogas, fazendo de barracos as suas habitações e do uso de                
drogas para conseguir lidar com esta realidade, caracterizando, dessa forma, uma           

enorme favela e cujo a população esteja prestes a ser despejada e removida em              
nome do bem-estar e proteção dos humanos privilegiados que vivem próximo ao            

local, pois a sociedade perfeita exige o expurgo do que é ruim – no caso, o diferente                 

– como uma espécie de limpeza social. Gostariamos de lembrar à todos que a              
palavra remoção nos telejornais conservadores brasileiros possui uma conotação         

negativa, afinal, se removem cadáveres, se removem lixo e também se removem            
favelados, para assim livrar os olhos da burguesia da repugnante pobreza. Há            

também o fato de que o protagonista é infectado, se transmutando naquilo em que              

mais repudiava – um extraterrestre - além de que o longa é exatamente o oposto do                
típico filme de ficção científica, onde os alienígenas poderosos invadem a Terra para             
colonizá-la. 

Ao contextualizar o filme, percebemos que cada detalhe é simbólico e fizemos uma             

ilustração baseada em um dos posters oficiais no qual fazemos paralelo com o fato              
do isolamento social referente à pandemia não abranger a camada mais pobre da             

população, devido sua condição socioeconômica e também com a frase do Emicida            
que utilizamos na abertura do ensaio, que diz que “O distanciamento social no Brasil              

sempre existiu”, separando pobres e ricos (ilustração estará em anexo 2 no ensaio).             

Por falar nisso, nos damos conta no filme da segregação, da alegoria clara ao              
Apartheid, fato inclusive, que fica ainda mais evidente pela história se passar em             

Joanesburgo, África do Sul. A nave suspensa no ar faz lembrar um enorme navio              
negreiro, onde a população sobrevivente se encontrava confinada em um estado de            

debilidade e amontoada em uma espécie de porão completamente escuro, o que            

claramente foi utilizado pela mídia por meio do documentário fake para retratar os             
extraterrestres como seres fracos e inferiores aos seres humanos. Metaforicamente,          

pode-se deduzir pela similitude com a relação escravocrata e colonialista do qual a             
África foi vítima e padeceu, que estes seres que pairam sobre Joanesburgo, se             

tratam de uma tripulação de escravos. Inclusive, durante o documentário fake do            

longa, alguns profissionais entrevistados dizem com desdém que os “camarões” não           
passam de operários incapazes de tomarem decisões. E em condições muito           
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próximas à dos escravos que foram trazidos à América, possivelmente não haveria            
lugar melhor para recebê-los do que uma favela, não é mesmo? 

Essa falta de organização e até mesmo de reação imediata demonstrada pelos            
extraterrestres, pode advir do fato de estarem longe de seu planeta, da sua cultura,              

dos seus alimentos e até mesmo da maior parte das suas defesas, como as armas e                

isso lembra muito a forma como os escravos viviam, como eternos participantes de             
um plano maquiavelicamente arquitetado pelos senhores do engenho: não recebiam          

educação, eram mal nutridos para não se rebelarem, ficavam junto de negros que             
falavam outra língua para que assim não houvesse comunicação entre eles, tinham            

sua cultura e crenças proibidas e etc, pois assim os oprimidos não conseguiriam se              

organizar para reagir contra seus opressores, afinal são privados por uma estrutura            
dominante de o fazerem. É possível perceber durante o filme a movimentação entre             

o uso do poder para o uso da violência por parte dos humanos e também de uma                 
forma muito simbólica, como explica Han: 

Tanto o poder quanto a violência servem-se de uma técnica de subjugação,            
de “dobrar o outro”. O poder faz uso desse expediente até que o outro se               
submeta; a violência o faz de tal modo que o outro “quebra”. A violência              
priva sua vítima de toda e qualquer possibilidade de ação; reduz seu espaço             
de ação a zero, aniquila-o. Também nisso ela se distingue do poder, que             
deixa espaço para a ação. Fundamentalmente, o poder não exclui ação e            
liberdade; ele faz uso da liberdade do outro, enquanto que a violência o             
destrói. [...] A obediência servil transforma minha vontade em sua vontade.           
[...] Em virtude de sua invisibilidade, as vítimas da violência não têm            
consciência direta do contexto de domínio. E isso é que caracteriza sua            
eficiência (2017, p. 139 e p. 160) 

 

Tanto no filme quanto em nosso cotidiano, se trata de uma violência social simbólica              

exercida por uma classe dominante contra uma classe dominada e inerente às            
condições sociais do capitalismo, o que acarreta indivíduos excluídos,         

marginalizados. É possível notar a tal liberdade dada pelo poder dominante para            
estes indivíduos, por exemplo dizendo que é escolha deles serem o que são –              

marginalizados, favelados e pobres, pois a ideia de meritocracia é vendida como            

uma ideia totalmente palatável para todos. Quando este tipo de ideia não é             
comprada pelos oprimidos, o Estado faz uso da violência, seja ela velada e             

desassistindo socialmente a população mais pobre, ou de forma mais direta, por            
meio da necropolítica, com invasões da PM que parece ter substituído os capitães             

do mato nos dias de hoje, em bairros e favelas, acarretando mortes de todas as               
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vidas que não importam para o sistema capitalista vigente. Há uma cena no filme em               

que um dos militares responsáveis pelo despejo diz sorrindo, enquanto agride           
fisicamente o personagem extraterrestre Christopher, que não acredita que é pago           

para fazer isso, deixando claro o quanto aquilo era divertido para ele. Qualquer             
semelhança com rondas policiais não é mera coincidência. É a violência e o poder              

como tentativa de neutralizar a alteridade do outro; o igual segue apenas as leis              

econômicas e assim se separam ricos e pobres (HAN, 2017). Assim como no filme              
em que o único contato diário de humanos com os extraterrestres era por meio da               

exploração, comércio e o do tráfico, a relação que ainda sobra com a população              
periférica é puramente comercial. 

Evidentemente, mesmo com o pouco que foi visto até aqui, podemos compreender            
porque os seres humanos tão visuais, receosos a respeito do diferente e com uma              

necessidade clara de nomear e classificar tudo, designaram os extraterrestres de           
forma pejorativa como camarões: devido as suas características físicas de          

crustáceos e assim os animalizar e inferiorizar. A aparência dos extraterrestres é            

proposital para dificultar que o telespectador crie empatia e identificação com os            
mesmos, fazendo assim, paralelo do homem branco com o homem negro – não se              

vê no outro, no diferente. Para além disso, é possível traçar um paralelo com uma               
nave cheia de imigrantes e que são recebidos de uma maneira puramente xenófoba,             

ou seja, com uma espécie de receio, desconfiança, conjecturas e também aversão            

perante pessoas cultural, étnica, religiosamente, etc; diferentes, o que significa          
tratamento desigual e marginalização, como se estas pessoas não fossem          
detentores dos mesmos direitos básicos. 

É interessante dizer que, ao assistirmos o filme, apesar dos extraterrestres terem as             

características ditas como humanas, como serem bípedes e andar eretos, falarem,           
serem inteligentes, usarem ferramentas, trabalharem em grupo e expressarem         

sentimentos como empatia e carinho, acabamos por nos identificar e ter compaixão            
pelo protagonista humano que é o representante opressor desses seres, é egoísta e             

que não demonstra compaixão alguma em despejá-los ou mesmo assassiná-los. É           

preciso dizer que o contexto do filme deixa bem claro. Por que isso ocorre? Porque,               
apesar de todas essas características adversas apresentadas pelo personagem         

Wikus, ele fisicamente se parece conosco, enquanto os extraterrestres se parecem           
com crustáceos de pele escura. Isso lembra algo ou parece surpreendente? Mas            
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não deveria, uma vez que a sociedade já segregou e ainda segrega pessoas pela              

cor, que faz toda a diferença para incontáveis brasileiros, seja de privilégio para             
brancos, como de exclusão para negros. 

O personagem extraterrestre Christopher Johnson, em determinado momento do         

filme, é convencido por um Wikus em processo de transformação para se tornar um              

extraterrestre, em ajudá-lo acima de qualquer coisa para conseguir uma cura e,            
apesar dele ter destruído sua habitação, ameaçá-lo e a seu filho, Christopher se             

compadece da situação do opressor e parte em uma aventura para ajudá-lo. Porém,             
quando o extraterrestre se depara com as experiências e deformidades que os            

humanos faziam com seus iguais, percebe que precisa se libertar da opressão e             

liderar um retorno ao seu planeta, afinal, por que perder tempo em ajudar um ser de                
uma raça que persegue e mata seus iguais, além de a si mesmos? Quem é o                

humano nessa história toda?  

Nessa história, a infecção sofrida pelo personagem tem uma simbologia diferente da            

que ocorre em “Elysium”, pois fala da transformação no outro e que podemos             
enxergar como o processo de miscigenação. Wikus, como opressor, não quer se            

transformar naquele que tanto detesta, teme e exclui – o oprimido, pois sabe como a               
sociedade o trata, pois é a maneira como ele o tratava, marginalizando e             

segregando. Ser pobre é visto como infeccioso. Inclusive, enquanto Wikus era           

diagnosticado no hospital, a organização para qual trabalhava passa a enxergá-lo           
como uma biotecnologia a ser explorada, decidindo por sua vivissecção sem           

qualquer consentimento do mesmo, para usar sua mutação em benefício da MNU e             
assim conseguir finalmente acesso ao armamento extraterrestre, de maneira a          

incorporar o seu poder. Todos passam a repudiar Wikus, inclusive sua esposa,            

fazendo com que ele experimentasse a rejeição e exclusão da sua própria raça e              
grupo, onde anteriormente, tinha privilégios. De forma oposta, comporta-se o          

considerado diferente, pois possui empatia perante os demais seres da sua raça,            
procurando salvar cada um deles.  

No fim, a busca pela cura passa a ser, simbolicamente, a busca pelo senso de               
humanidade de Wikus e a percepção de que ser humano não é sinônimo de empatia               

e nem mesmo de civilidade, afinal, quando Wikus estava completamente          

transformado, o senso de comunidade e lealdade vem dos extraterrestres, que o            
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defendem perante a morte iminente infligida por um ser humano. Apesar do            

protagonista não querer se afastar do conceito do que é ser humano, percebe que              
para expressar virtudes e valores admirados e considerados por tais, não é preciso             

ser fisicamente um e tão pouco está ligado à sua aparência. Wikus se viu obrigado a                
se colocar no lugar do que antes era do outro e que passou a ser seu. Ao se                  

transformar, passa então a ser humano. A flor que ele deixa para a sua esposa é                
exatamente uma simbologia que expressa a si mesmo: uma representação.  

Bem que o nosso senso de humanidade poderia acompanhar a transformação do            
Wikus... 

 

6 – Conclusão 

Uma vez, Orwell escreveu que "todos os animais são iguais, mas alguns animais             

são mais iguais do que os outros" (1993, p.93) e se pensarmos bem, poderíamos              
simplesmente substituir os “animais” por “brasileiros” e a frase continuaria a ter o             

mesmo efeito. Inclusive, discursamos sobre isso ao longo do ensaio por meio da             

segregação racial e da desigualdade social que os longas-metragens trouxeram à           
tona em “Distrito 9” e “Elysium”, de tal forma que fomos imergidos em uma realidade               

distópica em meio à pandemia, afinal a lente da ficção científica e da distopia              
trouxeram à luz aspectos muito importantes, pois  

[...] o mundo possível representa uma fase futura do mundo real presente; e             
por mais que seja estruturalmente diverso do mundo real, o mundo possível            
é possível (e verossímil) exatamente porque as transformações a que foi           
submetido nada mais fazem do que complementar as linha de tendência do            
mundo real (ECO, 1989,p. 168). 

Por mais que a roupagem da ficção seja, por vezes, espetaculosa, não há um              

abismo entre ela e a realidade, pois a ficção científica carrega em seu seio a               
esperança de que em tempos futuros, as coisas se desenrolem da melhor maneira             
possível, mas também o medo de que as coisas possam dar errado.  

 Ao destrinchar o conceito de desigualdade, foi possível entender porque  

A história de todas as sociedades até agora tem sido a história das lutas de               
classe. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, membro            
das corporações e aprendiz, em suma, opressores e oprimidos, estiveram          
em contraposição uns com os outros e envolvidos em uma luta ininterrupta,            
ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre com a transformação          
revolucionária da sociedade inteira ou com o declínio conjunto das classes           
em conflito (MARX, 2008, p. 10). 
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Foi possível perceber que as extremas desigualdades existentes no Brasil possuem           

dimensão racial, que não há como falar sobre desigualdade social sem falar em             
racismo estrutural, pois o mesmo funciona tanto como ideologia, quanto prática da            

naturalização da desigualdade, sendo esta estrutural ao capitalismo, e suas raízes           
remontam à sociedade colonial, patriarcal e escravagista. 

Da mesma forma, foi possível descortinar o fato de que espaços marcados por             
elevados níveis de vulnerabilidade social e submetidos à constante violência e           

desassistência estatal, ou seja, as favelas e periferias, foram os locais mais            
atingidos pela pandemia. As favelas foram formadas por uma imensa massa de            

escravos libertos que daria lugar aos excluídos e marginalizados da sociedade –            

uma exclusão política, espacial e de cidadania. Apesar da abolição, o fazer colonial,             
o deixar morrer, ou a forma como expressamos atualmente, a necropolítica, seguiu            

com medidas de exclusão para apartar os negros da lógica capitalista que emergia:             
a posse e o trabalho. Com o passar do tempo, o mesmo plano se tornou               

desassistência total: sem saneamento básico; dificuldade de acesso à saúde;          

dificuldade de acesso à educação e emprego; entre outros, como uma espécie de             
mecanismo de extermínio. 

É fato que a pandemia não causou a desigualdade social, porém a expôs de forma               

escancarada por meio das diferenças de acesso, pois ao contrário do que algumas             

pessoas acreditam, o impacto da pandemia acontece de forma completamente          
desigual: nos bairros de classe médica e de ricos; onde além de toda a assistência               

estatal, há estrutura socioeconômica que permite às pessoas realizarem o          
isolamento social; muitos se infectam, mas poucos morrem, ao contrário de bairros            

periféricos e favelas; que estão completamente desassistidos pelo Estado, sem          

contar com acesso à saúde, muitas vezes sem saneamento básico, utilizando           
transporte público completamente lotado, cujo isolamento social é sinônimo de          

morrer de fome para a população; no qual a maioria que é infectada, padece. 

Tudo isso nos leva a crer que há uma política deliberada de seleção social, de               

higienismo e limpeza social, e que as atitudes tomadas pelo presidente da república             
são minuciosamente arquitetadas para tal. Por meio do cálculo utilitarista neoliberal,           

há vidas não producentes e a política de assistência social é apenas um dispêndio.  
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Os assuntos abordados neste ensaio estão bem longe de ser encerrados, e aqui fica              

o incentivo para constantes debates. Por tanto, segue uma reflexão: O que seria             
mais desigual do que do que a impossibilidade por parte de uma parcela da              

população, sendo ela pobre, de realizar o isolamento social devido suas condições            
socioeconômicas? Creio não ter sido a revelia que Marx (1852) projetou que a             

ditadura do proletariado seria o meio para abolir as classes sociais, afinal elas             

definem quem deve viver ou morrer, além de dizer quem terá privilégios e             
monopólios.  
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Anexo A 

Ilustração 1 – Heróis 

 
Sambinelli, Tatiana. Heróis. Ilustração em tablet digital (1). Mauá, 2020. 

A ilustração produzida foi baseada no seguinte poster do filme “Elysium”:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_9
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Fonte: https://jordanandeddie.files.wordpress.com/2013/08/elysium-feature.jpg 

O intuito foi estender o paralelo realizado no ensaio entre o longa-metragem e a              

realidade desigual e pandêmica para a ilustração, no qual o herói do filme aparece              
de forma combativa enquanto a estação Elysium paira acima dele. Max luta pelo             

acesso igualitário da saúde e acaba por se sacrificar para tanto, de forma a garantir               

o acesso para todas as pessoas desassistidas da Terra. A ilustração produzida pela             
Sambinelli (2020) trouxe nossa realidade à tona e similar a retratada no filme com a               

imagem do profissional da saúde que toma o lugar do herói diário ao trabalhar em               
uma situação de risco, com poucos recursos, muitas vezes sem equipamentos de            

proteção individual (EPIs), em locais de aglomerações de pessoas doentes e           

infectadas, combatendo a COVID-19 e salvando vidas. No poster de “Elysium”, Max            
carrega em suas mãos uma arma, enquanto que a ilustração da Sambinelli (2020)             

mostra o médico armado com a vacina que tanto aguardamos contra o Coronavírus             
e que paira acima dele com o mesmo peso que a estação para Max.  

 

 

 

 

 

https://jordanandeddie.files.wordpress.com/2013/08/elysium-feature.jpg
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Anexo B 

Ilustração 2 - Lar 

 
Sambinelli, Tatiana. Lar. Ilustração em tablet digital (2). Mauá, 2020. 

A ilustração produzida foi baseada no seguinte poster do filme “Distrito 9”: 

 

Fonte: https://medium.com/alexsandra-fabre/distrito9critica-7f197b921848 

 

https://medium.com/alexsandra-fabre/distrito9critica-7f197b921848
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O poster do filme traz explicitamente a questão da segregação, do Apartheid por             

meio da placa e da favela, e é notório que essas divisões em conjunto com a                
desigualdade, se intensificaram por meio do distanciamento social, do Covid-19. Se           

havia uma série de complicações viver nas periferias e favelas, imagine em meio à              
uma crise sanitária? Muito se falou em isolamento, em permanecer em casa, mas             

partindo do pressuposto que todos possuem uma, além de saneamento básico e            

condições socioeconômicas para tanto. A ilustração da Sambinelli (2020) brinca          
justamente com esse conceito. Há uma população que simplesmente parece ser           

inexistente para o Estado ao não receber qualquer assistência social, principalmente           
em meio à pandemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 


