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RESUMO 

 

Este projeto trata-se do processo de criação do livro de Alivy, no qual utilizei a 

reconstrução e ressignificação das memórias de infância para criação de um 

universo ficcional. A história ainda está em andamento e é uma releitura futurista de 

Alice no País das Maravilhas (2002) de Lewis Carroll. Fez-se necessário investigar e 

pesquisar a respeito da memória autobiográfica infantil e o universo futurista que foi 

criado, para entender o que me levou a escrever o livro e elaborar as imagens. Com 

base nas referências do cinema de ficção futurista, dos cenários de Blade Runner 

(1982) e sua continuação, e do trabalho do fotógrafo Christopher Anderson, foram 

produzidas 24 fotografias como os primeiros resultados daquilo que poderia ser o 

mundo de Alivy, além dos desenhos para partes específicas da história e objetos 

para composição dos cenários das fotos. Dessa forma, este trabalho de conclusão 

de curso não se trata de um projeto finalizado – o livro com suas imagens – mas do 

seu processo de construção até o presente momento. 

 

Palavras-chave: Alivy, memória, infância, futuro, cenário, humano, droide, Blade 

Runner. 
 

ABSTRACT 

 

This project deals with the process of creating Alivy's book, which uses the 

reconstruction and resignification of childhood memories to create a fictional 

universe. The story is still in progress and is a futuristic retelling of Lewis Carroll's 

Alice in Wonderland (2002). It was necessary to investigate and research about 

children's autobiographical memory and the futuristic universe that was created, to 

understand what led me to write the book and elaborate the images. Based on the 

references of futuristic fiction cinema, the scenery of Blade Runner (1982) and its 

continuation, and the work of photographer Christopher Anderson, 24 photographs 

were produced as the first results of what could be of Alivy world, in addition to the 

drawings for specific parts of the story and objects for the composition of the photo 

backdrops. Thus, this course work is not a finished project - the book with its images 

- but its construction process to date. 

 
Keywords: Alivy, memory, childhood, future, scenery, human, droide, Blade Runner. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho trata-se do processo de criação do livro Alivy, no qual utilizei a 

reconstrução e ressignificação das minhas memórias de infância para criação de um 

universo ficcional. A história é uma releitura futurista de Alice no País das Maravilhas 

(2002), a qual se encontra em andamento, bem como o desenvolvimento das 

imagens para o livro. Fez-se necessário investigar e pesquisar a respeito da 

memória autobiográfica infantil e o universo futurista que foi criado. Dessa forma, 

este trabalho de conclusão de curso não se trata de um projeto finalizado – o livro 

com suas imagens – mas do seu processo de construção até o presente momento. 

A memória de infância é construída a partir de uma combinação de 

experiências e vivências absorvidas em seu meio e essa memória da infância pode 

permear perpetuamente a vida adulta. Durante a infância, a criança passa pelo 

período inicial de construção de memórias, quando ela assimila o mundo ao seu 

redor por meio dos cinco sentidos e acumula gradativamente o conjunto de imagens 

e conceitos básicos para compreender o ambiente onde vive. Nessa fase inicial, 

observa-se que a criatividade e a imaginação apresentam um potencial ilimitado e 

dessa forma, se tornam combustível para criação de ―mundos paralelos‖ (RAMIREZ, 

2011).   

Tais conceitos sobre a imaginação e a criação de universos a partir de 

elementos e informações coletados à volta podem ser relacionados à ficção 

científica futurista. Por meio da literatura e do cinema, as obras se apropriam de 

aspectos da futurologia, baseando-se em ideias fundamentadas, para elaboração e 

criação de cenários e universos futuros. Tais cenários se aproximam da realidade, 

tecem críticas ou soluções para problemas e situações do presente que em breve 

podem ou não nos surgir: ―podemos considerar que o cinema é visionário. Ele 

anuncia novos mundos que são novos modos de ver, sentir e compreender a 

realidade‖ (JORGE, 1999, p. 46, apud AFONS; ELOY, 2014). 

Atualmente, o avanço desenfreado das novas tecnologias parece estar 

afetando e modificando cada vez mais o comportamento e as relações humanas. 

Logo, esta pesquisa busca enfatizar isso, pois Alivy trata-se justamente da relação 

entre humanos e maquinas (droides), de como a humanidade foi se robotizando 

enquanto que os droides foram absorvendo tudo que é humano: comportamento, 

memória, aparência e emoções. A humanização das máquinas e robotização das 
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pessoas. Também é necessário refletir a respeito de qual papel a arte 

contemporânea tem na projeção de uma sociedade futura. 

Essa ligação feita no presente trabalho, entre a memória autobiográfica de 

infância e o universo futurista, teve seu despertar em meados de 2016, quando, na 

disciplina de Sociologia da Arte, do curso de Artes Visuais, fora proposto um 

trabalho artístico do livro Alice no país das maravilhas (2002). Conquanto, quase no 

final do semestre, surgiu a ideia de criar uma pequena releitura futurística da história 

de Alice, a partir de uma ilustração que foi realizada para um concurso (figura 1). 

Depois disso, o projeto ganhou corpo e transformou-se em 11 capítulos. Os desafios 

tornaram a experiência cada vez mais interessante e envolvente com a mistura de 

referências do cinema e a inserção subliminar das memórias de infância e 

adolescência.  

 
Figura 1: Imagem para o 
concurso. Fonte: arquivo 
pessoal. 
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A releitura futurista de Alivy é sobre uma menina de 11 anos, que por causa de 

uma rara doença entra em coma e acorda 400 anos no futuro e no corpo de uma 

droide adulta e humanizada, bem como curiosa e acreditando estar em um sonho, a 

garota sai para conhecer aquele novo mundo, no entanto, passa a ser perseguida 

por agentes locais. Nesse meio tempo, ela consegue fazer bons amigos depois de 

conhecer o pequeno Rafael. A fim de ajudá-la, eles acabam pondo em risco as suas 

vidas. 

Nessa história futurística, toda a fantasia presente em Alice é substituída pela 

ficção científica, com um ambiente e contexto mais sério, mais realista e mais 

sombrio. Nesse aspecto, as fortes influências são, de fato, filmes como: Blade 

Runner (1982), Blade Runner 2049 (2017) e a animação japonesa Ghost in the Shell 

(1995). Além disso, como já mencionado acima, as memórias da infância e 

adolescência estão inseridas na história, e assim Alivy foi sendo construída com 

essa mistura peculiar. 

No entanto, diante daquilo que foi construído até aqui, surge alguns 

questionamentos: como essa memória autobiográfica da infância influencia na 

construção desse mundo ficcional? De quais memórias realmente se trata? Como 

esse imaginário futurista permeia o universo artístico?  

O objetivo geral deste trabalho baseou-se em descrever o processo de criação 

artística da história de Alivy e a relação desse universo ficcional com a memória 

autobiográfica da minha infância. Dessa forma, o primeiro capítulo, é relata a 

memória autobiografia. Bem como sobre o período de construção dessa memória na 

infância, aprendizagem, processos de armazenamento de informações e como o 

cérebro utiliza esse recurso para explorar a imaginação. É abordado, também, como 

esse processo se deu durante a escrita de Alivy.  

No capítulo seguinte, são analisados, de forma breve, aspectos da futurologia e 

sua relação com as artes, literatura e com o cinema. Como a Ficção Científica se 

apropria da futurologia na projeção de cenários futuros. A principal referência neste 

trabalho é o filme Blade Runner (1982) que constrói um universo lúdico futurista; 

iremos estudar seus cenários, aprofundando, sobretudo em sua fotografia e 

utilização da luz. Assim, é possível entender como suas características fotográficas 

foram revigoradas na recente continuação, Blade Runner 2049 (2017), mantendo a 

essência do clássico e apresentando o novo. Falaremos ainda do trabalho futurista 
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do fotografo Christopher Anderson que toma o filme de Ridley Scott como referência 

para produção fotográfica. 

No último capítulo, falaremos do processo criativo nos textos e nas imagens de 

Alivy. De que maneira foram trabalhadas as referências futuristas do cinema; as 

semelhanças de Alivy e Alice e sua adequação à releitura; e como se deu a inserção 

das minhas memórias de infância na história. Cada capítulo do livro construído até o 

momento é abordado em subseções e de forma resumida: com comentários e 

explicações das principais características, de seus cenários, linguagem e imagens 

produzidas no processo. 

Os métodos utilizados para o desenvolvimento do trabalho foram: o estudo de 

material bibliográfico e referências a respeito da memória autobiográfica da infância 

e fatores que influenciam o imaginário infantil (GIRARDELLO, 2011; PAULA; PIRES, 

2017; RAMIREZ, 2011), e sobre o papel da imaginação na criação de mundos 

ficcionais (SANTOS, 2009). Assim, entender como ficção científica futurista permeia 

o universo artístico na construção de mundos futuros (ZUIN, 2017; AFONSO; ELOY, 

2014). Foi realizado, também, estudos dos cenários de Blade Runner (1982) e Blade 

Runner 2049 (2017), da sua fotografia, iluminação e do ambiente lúdico futurista que 

foi criado (SOUTO, 2001; MARTINS, 2004). Bem como a análise do trabalho 

fotográfico Approximate Joy de Christopher Anderson que teve como referência o 

filme de Ridley Scott.  Por fim, a descrição do processo de criação dos textos e das 

imagens de Alivy, dos objetos para compor os cenários e produção de fotografias, 

além das considerações finais. 
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CAPÍTULO 1  

 

1.1. MEMÓRIA AUTOBIOGRÁFICA E SUA RELAÇÂO COM CRIAÇÃO DE 

UNIVERSOS FICCIONAIS 

 

A memória autobiográfica divide a opinião de teóricos desde quando passou a 

ser estudado mais profundamente. Ao analisar mais de perto, é possível entender 

que variados sistemas e nuances de fatores estão envolvidos, principalmente ao 

abordar questões do desenvolvimento dessa memória na infância (BAUER; 

PATHMAN, 2008; PAULA; PIRES, 1997, p. 112-127). Este capítulo tem o objetivo de 

entender dentro de perspectivas psicológicas e filosóficas, como essa memória 

autobiográfica de infância influencia na construção de universos ficcionais. 

Foi identificado durante a pesquisa sobre a memória autobiográfica, os 

principais fatores que contribuíram para escrever o livro de Alivy: as primeiras 

memórias, as memórias marcantes da infância, somadas ao imaginário infantil e as 

memórias involuntárias que permeia para sempre a vida adulta. Como boa parte das 

nossas memórias estão soltas e fragmentadas, cada um desses pontos se 

complementam, a memória é reconstruída e ressignificada, tornando-se uma 

poderosa ferramenta para criação artística e literária (GILARDELLO, 2009; 

RAMIREZ, 2011; PAULA & PIRES, 1997). 

Durante a infância, a criança passa pelo período inicial de construção de 

memórias, assimilando o mundo ao seu redor por meio dos cinco sentidos e 

acumulando gradativamente o conjunto de imagens e conceitos básicos para 

compreender o ambiente onde vive. Segundo a professora e investigadora em 

psicologia da educação, Margarida Dias Pocinho JM (2019), da Universidade da 

Madeira (Portugal), quando a criança nasce, vem com uma estrutura cerebral 

semelhante à esponja, absorvendo cada estímulo. Essa estrutura, de acordo com 

especialistas, possui três fases: até aos três anos de idade, depois até aos seis e, 

finalmente, até aos 11. Pois ―a flexibilidade do cérebro vai diminuindo com a idade e, 

depois dos 11 anos, a criança continua a aprender, mas não ao mesmo ritmo e com 

todo o potencial de antes‖ (POCINO, 2019, s. l.).  

Os estímulos absorvidos por bebês e crianças pequenas são armazenados 

construindo uma espécie de banco de dados, mais conhecido como memória 

(capacidade de armazenar e evocar as informações adquiridas). A memória de 
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infância permite reviver os dados e percepções adquiridos, seja explícita ou 

implicitamente, sempre que necessário (BAUER; PATHMAN, 2008). Dentre as 

divisões da memória, aquela que permite recordar eventos no decorrer da vida é a 

memória de trabalho, que pode ser não declarativa (inconsciente e automática, a 

partir do processamento de estímulos anteriores), e declarativa, que necessita de 

uma recordação consistente e de um insight (gatilho/ponte) que faça associação 

entre o estímulo e a experiência (BAUER; PATHMAN, 2008). 

No entanto, nem toda memória pessoal é ou torna-se autobiográfica (PAULA; 

PIRES, 2017, 116). A memória autobiográfica é considerada um tipo de memória 

explícita, marcante, por envolver a evocação de conteúdos conscientes, 

relacionados a um ―conjunto de informações relacionadas à própria pessoa que 

recorda, em registro simultâneo de imagens e fatos de acontecimentos passados, 

circunscritos no espaço e tempo cronológico‖ (PAULA; PIRES, 2017, p. 113-114).  

Paula e Pires (2017) exploraram as principais abordagens e modelos teóricos 

da memória autobiográfica, apresentando as diferenças conceituais e os impasses 

encontrados na literatura, para compreender e reconstruir sua trajetória histórica. 

Apesar da variedade de estudos, pontos de vistas e teorias sobre a memória 

autobiográfica, elas convergem ao admitirem que não há uma idade específica na 

qual a memória autobiográfica surge, ―pois esta é uma habilidade complexa, 

atravessada por diferentes fatores ambientais, culturais e históricos e pelo 

amadurecimento de outras funções cognitivas‖ (PAULA; PIRES, 2017, p. 122-123). 

Para os teóricos citados por elas, os primeiros traços da memória 

autobiográfica teriam ocorrido durante a infância, considerando a maior plasticidade 

do sistema nervoso neste período (BAUER; FIVUSH, 2013; BJORKLUND; 

SELLERS, 2013; PAULA; PIRES, 2017; SCHNEIDER, 2015b). Segundo a teoria 

Fuzzy-trace, as primeiras memórias, que surgem ao final do período de amnésia 

infantil, apresentam duas formas distintas e independentes: ―um tipo de traço 

vincula-se ao armazenamento de conteúdo literal e exato, (...), o outro, estaria 

relacionado à essência e ao significado, e seria portanto difuso, variável e inexato‖ 

(PAULA; PIRES, 2017, p. 115).  

 

Durante a infância, a criança já conseguiria representar as memórias a partir 
destas duas formas, entretanto, haveria uma tendência para formar 
representações literais, devido a sua natureza menos complexa e à 
demanda de conhecimento semântico exigido para a formação dos traços 
de essência. Com o passar dos anos e o desenvolvimento da linguagem, de 
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forma gradativa, a criança inverteria este cenário, passando a utilizar 
predominantemente os traços de essência. Tal mudança justificaria o fim do 
período da AI (Amnésia Infantil) , pois as memórias registradas através de 
traços de essência tendem a permanecer, enquanto as literais são mais 
facilmente perdidas (BRAINERD; REYNA, 2013 apud PAULA & PIRES,  
2017, p. 116).  

 

Sobre o poder e intensidade da contemplação e emoção que as primeiras 

memórias exercem sobre o indivíduo, Girardello (2011) traz em seu artigo um relato 

de C. G. Jung a partir de uma de suas mais antigas lembranças da infância diante 

de uma paisagem em um belo fim de tarde: ―Pela primeira vez eu via os Alpes 

conscientemente. (...). Daí em diante, Uetliberg e Zurique tornaram-se uma 

inatingível terra de sonhos, perto das montanhas brilhantes cobertas de neve‖ 

(JUNG, 1989, p. 7 apud GIRARDELLO, 2011, p. 79). 

Ramirez (2011), em seu artigo, faz uma análise dos desdobramentos da 

memória involuntária e de como ela anula as distâncias temporais e supostamente 

cognitivas entre passado e presente. O autor parte da questão de que a memória da 

infância permeia perpetuamente a vida adulta e envolve-se com a arte, 

principalmente em Proust e Benjamin, pois eles ―dissolvem o ponto de vista adulto 

nos infortúnios, aflições e desejos infanto-juvenis‖, assim como nas obras O 

pequeno príncipe de Antoine De Saint-Exupery (The Little Prince, 1943) e O escolar 

de Van Gogh (The Schoolboy, 1888) mesmo estes tendo abordagens distintas. 

Em sua investigação o referido autor fala que não somos nós que detemos a 

memória, mas que é ela que toma conta de nosso ser e num instante podemos nos 

deparar com a reminiscência de um evento passado. Esta memória que se apossa 

do indivíduo e não o individuo dela, ―parece implodir o continuum das formulações 

mais metódicas a respeito do passado‖ (RAMIREZ, 2011, p. 123). Assim, a infância 

que parece tão distante da vida adulta se aproxima do presente por meio da 

memória involuntária, pois ela permite reviver e resgatar acontecimentos ―com uma 

mesma ou superior intensidade na vida adulta, sobretudo com as manifestações 

artísticas, como a literatura e a pintura‖ (RAMIREZ, 2011, p. 120).  

  

A infância, longe de sucumbir no passado, ressurge vivaz e potente no 
presente. Ao invadir a vida adulta para fazer dela uma nova história, o 
passado infantil fundamenta uma herança que percorre toda a vida do 
indivíduo. Passado, presente e futuro aproximam-se no que diz respeito ao 
devir: estão dispostos no céu aberto da história em que nada é definitivo. A 
memória involuntária torna a história (e o passado) efêmera e inacabada, 
carente por uma nova reconstrução. (RAMIREZ, 2011, p. 126). 
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Essa reconstrução do passado no presente ganha forças na literatura e na arte. 

Ramirez considera que O pequeno príncipe não se limita apenas a um exercício de 

―reconstrução da cognição sensiente infantil na vida adulta‖, mas também por meio 

da memória é possível rever o significado da infância e irracionalidade da vida 

adulta. Assim como foi para Van Gogh ao ressignificar e reconstruir a memória de 

sua infância ao pintar uma terceira pessoa, o filho do carteiro, representando a si 

mesmo e reconstruindo seu passado (RAMIREZ, 2011). 

. 

A memória involuntária não se apossa apenas dos sujeitos, mas também 
das manifestações artísticas realizadas por estes. Há na arte não apenas 
construções de ordem consciente ou voluntária que dialogam com o meio 
social, mas há também construções corporais, no calor mais íntimo das 
sensações que, involuntariamente, resgatam o passado em direção ao 
presente. (RAMIREZ, 2011, p.133). 

 

Analisando essa mesma memória involuntária de uma cena importantíssima do 

romance de Proust Em busca do tempo perdido (1913) quando o personagem 

lembrou-se de um momento da infância ao mergulhar um bolinho numa xícara de 

chá, Del Lama destaca a reconstrução dessa cena feita por Jeanne Marie Gagnebin 

(2006, p. 145 apud LAMA, 2012): 

 

[...] voltando para casa numa noite fria de inverno, o escritor [protagonista 
ou herói do romance] aceita a oferta de sua mãe de lhe preparar um chá. 
Ele é servido com um bolinho seco, tipo nossa broa de milho, cujo nome é 
‗madeleine‘. O primeiro gole de chá, misturado ao sabor desse bolo 
bastante comum na França, produz uma impressão como que mágica na 
alma do narrador, há pouco ainda submersa pela melancolia e pela 
escuridão de uma triste tarde chuvosa. De repente, ele vê luz, sente calor, 
alegria, um prazer intenso o atravessa cuja causa ele ignora. Percebe, 
então, depois de um longo esforço de atenção espiritual, que a ‗madeleine‘ 
ressuscitou uma lembrança, esquecida no fundo da memória: o sabor do 
mesmo bolinho misturado ao chá que ele tomava enquanto criança, na casa 
de veraneio de sua família, aos Domingos, quando ia cumprimentar sua tia-
avó, a Tante Léoni. (GAGNEBIN 2006, p. 145 apud, DEL LAMA, 2012, p. 
23-24). 

 

O personagem do romance é surpreendido de modo involuntário e 

completamente passivo por uma sensação que o leva às imagens de seu passado, 

ele não toma o chá com a intenção de lembrar-se da sua infância. Del Lama ressalta 

que mesmo havendo em Proust a memória voluntária, que opera sob a tutela da 

consciência, ela é ―incomparavelmente inferior, qualitativamente falando, às 

lembranças fornecidas pela memória involuntária‖ (DEL LAMA, 2012, p. 24). 



P á g i n a  | 16 

 

A imaginação infantil também é um fator importante na pesquisa. Ilka Schapper 

em seu artigo1 faz alguns questionamentos a respeito da imaginação e da memória, 

se a imaginação é sinônimo de memória e/ou se a memória é um caso particular da 

imaginação. Em seu estudo a autora fala que para Vygotsky a imaginação ―depende 

da experiência que, na criança, vai se acumulando e aumentando paulatinamente, 

com peculiaridades que a diferenciam da experiência dos adultos‖ (DEL LAMA, 

2009, p. 162).  E que experiência em contato principalmente com o meio ambiente, 

(com) tradições e influencias, estimula o processo criativo e isso resulta na (re) 

construção e transformação do real (SANTOS, 2009, p. 162).  

Santos (2009) salienta também que mesmo havendo mais simplicidade e 

espontaneidade na imaginação infantil do que para um jovem, não é possível afirmar 

que na infância ela seja mais rica do que na adolescência, na verdade, a medida 

que a criança cresce a imaginação se desenvolvem e alcança seu processo criativo 

e a maturidade na fase adulta, como um ―acompanhante natural e permanente do 

desenvolvimento humano‖. (SANTOS, 2009, p. 162-164). 

Quanto aos seus questionamentos sobre memória e imaginação, a autora fala 

que mesmo a imaginação não sendo sinônimo de memória, nela se apoia, pois 

imagens novas só vão surgir a partir das impressões, vivências e experiências 

anteriormente acumuladas. Santos (2009) faz uma referência a um texto de Eduardo 

Galeano: ―que a memória é o porto de partida para os navegantes com desejo de 

vento – considerando-se aqui o vento como símbolo da imaginação criadora‖ 

(SANTOS, 2009, p. 164). 

Girardello (2011)2, em seu artigo ―Imaginação: arte e ciência na infância‖, 

aponta alguns fatores que podem influenciar a imaginação na infância, dentre eles: o 

contato com a natureza e os momentos de contemplação e de isolamento da 

criança. A autora diz, ainda, que ―a imaginação é para a criança um ambiente de 

liberdade e de decolagem em direção ao possível‖ ainda que realizável ou não. 

 

A imaginação da criança move-se junto — comove-se — com o novo que 
ela vê por todo o lado no mundo. Sensível ao novo, a imaginação é também 

                                                             
1
 A IMAGINAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, Ilka Schapper Santos. O artigo discute a 

questão da imaginação e seu desenvolvimento na infância a partir da perspectiva sócio-histórico-
cultural e debate sobre imaginação a partir das teorias da psicologia. 
2
 Professora do Centro de Educação, coordenadora do Núcleo Infância, Comunicação e Arte e da 

Oficina Permanente de Narração de Histórias da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
Brasil. 
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uma dimensão em que a criança vislumbra coisas novas, pressente ou 
esboça futuros possíveis (GIRARDELLO, 2011, p. 76). 

Girardello (2011) parte de pressupostos teóricos bem conhecidos, como o de 

que a imaginação, por ser a base de toda a atividade criadora, ―se manifesta por 

igual em todos os aspectos da vida cultural, possibilitando a criação artística, 

científica e técnica‖ (VIGOTSKY, 2003, p. 10 apud GIRADELLO, 2011, p. 77). Ela 

fala que é importante que a criança tenha seus momentos de contemplação e 

isolamento, pois ela não está parada, pelo contrário, sua mente está longe, 

utilizando a imaginação. 

 

Naquele canto da cozinha, sem que ninguém à sua volta perceba, a criança 
elabora hipóteses em silêncio, cria estratégias e enredos a partir do que já 
conhece, experimenta a liberdade radical da imaginação que, movida pela 
curiosidade e assegurada pelos adultos em seu ambiente, dá-lhe base para 
formulações cada vez mais complexas em seu conhecimento do mundo. 
(GIRADELLO, 2011, p. 80). 

 

 Outra dimensão importante da contemplação estética é o contato com a 

natureza, considerado pela autora um como um fator positivo para a imaginação da 

criança. E esse contato pode ser feito de forma mais doméstica, como nos jardins, 

pois por menores que sejam, esse pequeno pedaço da natureza é suficiente para a 

criança recriar mundos imaginários (GIRADELLO, 2011, p. 80). No jardim, 

resguardada do olhar adulto, a criança tem liberdade de criar seu próprio universo 

utilizando pedras, sementes e insetos, ela também é livre para falar com amigos 

reais ou fictícios, pois ―encontrando a multiplicidade das formas e a imprevisibilidade 

do comportamento dos organismos‖ (GIRADELLO, 2011, p. 80). Como diz a autora, 

citando Bachelard, que o contado da criança com a natureza e seus os elementos 

são como ―os hormônios da imaginação‖ (BACHELARD 1990, p. 12 apud 

GIRADERLLO, 2011, p. 78). 

Sobre a importância da imaginação e a ciência, Robert Jungk fala que mesmo 

que para muitas pessoas a imaginação e a pesquisa científica pareçam caminhar 

em lados opostos - já que para elas a imaginação assemelhe-se a algo incontrolável, 

incerto e inacessível - ela tem seu papel relevante, pois não está presa a rigidez 

científica e a razão. Ele explica que ao ser examinado mais detalhadamente o 

processo de descoberta científica, será visto que o salto do conhecido para o 

desconhecido, não é feito pelo cálculo e pela certeza da ciência, mas pelas 

―faculdades de intuição e imaginação‖. Isto pode ser visto nas ideias de muitos dos 
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grandes inventores. Embora eles tenham seguido o caminho da pura razão, para ir 

além da borda do novo e do diferente, necessitaram da imaginação levando-os a 

uma nova região (JUNGK, 1971, p. 12).  

Jungk (1971) ainda diz que a imaginação desempenha um papel especial na 

elaboração de cenários futuros. Ela é a ―única força capaz de desfazer 

abruptamente os laços deste porão temporário que une a todos nós‖ (JUNGK, 1971, 

p. 12, tradução nossa). Isso porque somos muito marcados pelo ―espírito e estilo do 

nosso tempo‖ do que costumamos admitir, e essa influência ―determina a nossa 

concepção de evolução futura‖ (JUNGK, 1971, p. 12). Sobre a futurologia e 

elaboração de cenários futuros falaremos no próximo capítulo. 

Diante do que foi exposto aqui, tem-se a compreensão de que imaginar é 

tanto uma forma de reproduzir as imagens e informações absorvidas quanto criação 

de uma nova visão a partir destas imagens. A imaginação pode ser influenciada pelo 

ambiente onde a criança cresce, pelo contado com a natureza e nos momentos de 

contemplação e isolamento da criança, pois ela se sente mais livre para criar seus 

mundos paralelos. A memória autobiográfica e a imaginação, sendo a primeira a 

base da ultima, pelo acumulo de experiências e vivencias da infância até a fase 

adulta, são poderosas ferramentas para formulações e criação de novos enredos, 

novas histórias, mundos e futuros.  

Ao escrever Alivy, não havia a princípio a intenção de lembrar-me da infância, 

isso se deu no decorrer da escrita como um despertar da minha infância através da 

história, como memórias involuntárias. Quanto as minhas primeiras memórias 

destaco três, todas ocorreram pela manhã: quando brincava com uma caminhonete 

azul na parede da casa dos meus avós; quando fiz minha primeira e rápida viagem 

de ônibus saindo da casa dos meus avós para minha nova residência e o contado 

com o novo lar carente de reparos; a ida aos primeiros dias de aula atravessando a 

grama com orvalho da praça em frente a minha nova casa depois do nascer do sol. 

 Assim como as primeiras memórias e as memórias marcantes que se 

misturam com o imaginário infantil sempre presente nas brincadeiras e momentos a 

sós, quando criava mundos e personagens a partir de objetos e remodelando 

brinquedos, a memória autobiográfica foi inserida e potencializada na história de 

Alivy e está presente nos personagens, nos cenários, objetos e principalmente em 

Alivy e suas lembranças. As memórias de Alivy e dos demais personagens são 

também as minhas memórias. 
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CAPÍTULO 2  

2.1 UNIVERSO FICCIONAL FUTURISTA E PROCESSO DE ELEBORAÇÃO DE 

CENÁRIOS FUTUROS 

 

O gênero do livro de Alivy é Ficção Científica Futurista. Essa influência 

futurística se deve primeiramente pelo contato que tive com filmes desse gênero na 

infância, como: De volta para o futuro (1985) e O exterminador do Futuro (1984). A 

partir desses, o imaginário futurista esteve presente nas brincadeiras da infância, 

influenciou a adolescência, os trabalhos artísticos e teve seu papel fundamental na 

criação de Alivy.  

Antes do cinema, a literatura já projetava cenários futuros, e a literatura deve 

esse aspecto à futurologia. A futurologia é uma ciência que estuda questões e 

problemas do presente para formular possíveis cenários futuros. Estudar o futuro é 

entender e antecipar as mudanças, ver adiante, tentar chegar ―antecipadamente 

naquilo que ainda está por acontecer‖ (OS ESTUDOS, 2019, p. 54). Como diz o 

professor Henrich Rattner em seu artigo sobre ―Tendências da futurologia 

contemporânea‖: 

 

A aspiração de conhecer e prever o futuro é tão antiga quanto a própria 
humanidade. Desde o oráculo de Delphos, os profetas bíblicos, os 
movimentos messiânicos na época do império romano, até aos utopistas da 
Renascença (Campanella e Thomas Morus) e aos iluministas do século 
XVIII, os espíritos mais agudos e críticos da humanidade procuraram 
projetar e divulgar a imagem de uma sociedade perfeita, isenta dos vícios e 
problemas que afligem o convívio humano. A partir da Renascença, 
contudo, os pensamentos e projeções do futuro foram sucessivamente 
influenciados pelos diferentes ramos das ciências, freqüentemente 
associados com determinadas correntes filosóficas. (RATTNER, 1973, p. 1). 
 

A futurologista e jornalista Lídia Zuin3 em seu artigo sobre a futurologia e 

ficção científica fala que no final do século XIX foi que autores de Ficção Científica 

passaram a especular sobre o futuro e que o escritor H. G. Wells é considerado o 

pai da futurologia, ―o autor publicou uma série de escritos pelos quais tentava 

imaginar o mundo dos anos 2000, englobando tanto inovações tecnológicas como 

                                                             
3
 Lidia Zuin é jornalista, futurologista, mestre em semiótica e doutoranda em artes visuais pela 

Unicamp. Seu artigo Ficção científica, futurologia e o protagonismo do jornalista, fala sobre a 
importância da ficção cientifica para visualização de cenários futuros. 
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questões sociais e políticas‖, (ZUIN, 2017, s. l.). O gênero da ficção científica foi 

inaugurado com a publicação de Frankenstein (1818) de Mery Sheley que misturou 

a magia com a ciência4, outros autores, além de especularem sobre o futuro da 

sociedade e da tecnologia em seus livros, trouxeram contribuições no âmbito 

científico, como Arthur C. Clarke. 

Clarke, Isaac Asimov e Robert Heinlein, citados por Zuin (2017), traziam à 

ficção seus conhecimentos científicos e ―tinham a preocupação de dar um 

embasamento teórico e científico às tecnologias e cenários imaginados em suas 

obras‖ (ZUIN, 2017). Nos anos 1960, o autor Philip K. Dick passou a quebrar a 

rigidez acadêmica da ficção científica para trazer histórias mais no âmbito da 

filosofia, sociologia ou mesmo psicologia, como no seu livro mais conhecido Do 

androids dream of electric sheep (1968), que mais tarde foi adaptado para o cinema 

como Blade Runner (1982). Para Lídia Zuin (2017, s. l.), ―a ficção científica se 

firmava como mais uma das várias ferramentas de visualização de cenários dentro 

da futurologia‖.  

O filme Blade Runner de Ridley Scott se tornou um clássico futurista de 

Ficção Cientifica e de grande importância para história do cinema. Na sombria Los 

Angeles de 2019, a corporação Tyrell desenvolve uma tecnologia para criar clones 

humanos, os replicantes, que são utilizados como escravos em outros planetas. Um 

grupo de replicantes se rebela na Terra e buscam uma maneira de alongar a curta 

vida de quatro anos que tem, o ex-policial Deckard (Harrison Ford) é convocado 

para caçá-los e exterminá-los. Esse cenário futuro de Blade Runner, atua como uma 

metáfora para preocupações e ansiedades sociais da época de produção. Em 

alguma medida, o futuro estava na verdade discutindo o presente (MARCELO, 

2011a, p. 2)5. 

O ponto chave do filme é a relação entre humanos e replicantes e a questão 

existencial-filosófica, sobre a vontade de viver e luta pela vida. Os Replicantes são 

idênticos aos humanos, mas superdotados em força e inteligência. O que 

desencadeia a revolta, além da condição de escravos que ocupam, é o relógio 

existencial deles que foi fixado previamente pelos engenheiros genéticos que os 

construíram para quatro anos. Essa limitação e luta pela vida ―figura também a 

                                                             
4
 Baseando-se nos humulos alquimista, as três leis da alquimia. 

5 MARCELO, Felipe Cavalcante. Blade runner e a crise da modernidade - análise fílmica e 

interpretação. UFP, Curitiba, 2011. 
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importância da memória na constituição da identidade e na orientação temporal 

dessas criaturas, além da construção de expectativas sobre o devir.‖ (MARCELO, 

2011b, 24-25). 

   

Os replicantes buscam, em todo o seu tempo, uma humanidade-identidade-
tempo-memória perdida, não só para eles, mas perdida no próprio homem 
que vive em um mundo cujo sentido não é mais visível e imediato, onde 
tudo o que parecia ser fácil transforma-se em indagações que escorrem 
inquestionavelmente por entre os nossos dedos (MENEZES, 1999, p. 154)

6
.  

 

A continuação do filme feita 35 anos depois, Blade Runner 2049 (2017), por 

Denis Villeneuve, conseguiu preservar a primeira obra e abrir novas perspectivas. 

Nesse filme, o agente K (Ryan Gosling) descobre um segredo enterrado há muito 

tempo e isso leva-o a encontrar o antigo Blade Runner Rick Deckard, que está 

desaparecido há 30 anos (IMDB). Ao mesmo tempo em que uma lembrança o 

pertuba e ao coincidir com o que procura, a mesma o irá guiar na sua investigação. 

Martins7, em seu artigo ―Memória em obra: um ensaio sobre Blade Runner 2049‖, 

fala que: 

 

[...] em Blade Runner 2049, a memória é o pivô de tudo. Já era assim no 
primeiro, e é disso que mais nos lembramos, dos momentos perdidos como 
lágrimas na chuva ao pequeno origami de unicórnio que põe em dúvida a 
humanidade de Deckard. Para o bem e para o mal, as memórias são o 
estofo da subjetividade humana, tanto que seus implantes têm por função 
emulá-la nos replicantes. (MARTINS, 2017, p. 108). 
 

No filme, a memória é tão importante que é ilegal implantar memórias de 

pessoas reais nos replicantes. Martins (2017, p. 108) assevera que é como se eles 

vivessem ―num apartheid mnemônico, no qual saber da artificialidade de suas 

lembranças é saber seu lugar na ordem social‖. É justamente por conta de uma 

única memória real da infância de alguém, ilegalmente implantada, que o agente K 

desvia-se da sua finalidade, da condição de replicante, da conformidade existencial 

que lhe foi imposta e assume o protagonismo e autonomia de viver, reverberando 

nele a questão do ―mais humano que o humano‖ (MARTINS, 2017, p. 111-113). 

 

 

                                                             
6
 MENEZES, Paulo. Blade Runner – entre o passado e o futuro. Tempo Social, Rev. Sociol. USP, São 

Paulo, 11(1): 154, maio de 1999. 
7 Professor do Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-

Rio). 
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2.2 ANALISANDO O CENÁRIO E A FOTOGRAFIA FUTURISTA EM BLADE 
RUNNER E BLADE RUNNER 2049  

 

Para fazer o filme Blade Runner: o caçador de androides (1982)8, o diretor 

Ridley Scott se inspirou nas imagens dos clássicos filmes em preto-e-branco, como 

o estilo da fotografia do Cidadão Kane, que tinham como caraterísticas o alto 

contraste, uso de rastros de luz e ângulos incomuns da câmera. Absorvendo 

ambiências e a tradição dos filmes noir dos anos 1940, Scott construiu a atmosfera 

do filme utilizando contraste, contraluz, fumaça, chuva e relâmpago, obtendo a 

relação de tempo futuro dada ao público por ruas soberbamente povoadas, cuja 

iluminação foi complementada pelo uso de vários letreiros de néon (MARTIS, 2004, 

p. 64-65). 

Jordan Cronenweth foi o diretor de fotografia de Blade Runner, ele fala que 

―considerando que o filme se passa no futuro, podiam ser usadas fontes incomuns 

de luz, que as pessoas de hoje talvez não aceitassem‖, conforme citado por Martins 

(2004, 65-66), como exemplo os guarda-chuvas (Figura 1) com tubos fluorescentes 

acoplados aos cabos carregados pelos figurantes em uma das cenas. Observa-se 

que, ao iluminar a face de um ator, Cronenweth, tem como interesse criar a 

atmosfera ou um efeito e para isso, tende a usar uma luz frontal de foco suave e 

contraluz com uma iluminação mais dura, como na cena em que Rachel (Sean 

Young) é submetida ao teste Voight-Kampff (Figura 2). Essa combinação de 

contraluz forte, sendo compensada com a luz suave e fumaça e água é uma das 

principais características da iluminação e fotografia no filme (Anexo 1, 2 e 3) 

(MARTIS, 2004, 66-67). 

Parte do sucesso do filme se deve ao cuidado especial quanto aos efeitos 

especiais e construção da cidade que deram o tom de verossimilhança à obra. Os 

problemas que apareciam no cenário eram solucionados com iluminação e em 

algumas cenas com a inclusão de pedações da cidade como plano de fundo: 

mesclando o desenho no negativo, usando a técnica de pintura de máscara, 

replicação de imagens e o uso de miniaturas para complementar o horizonte (Figura 

3) (SOLTO, 2001, p. 60). O trabalho fotográfico auxiliado por sua iluminação 

incomum e a absorção de ambiências de filme noir e policial criou um universo único 

e poético cujos cenários não representam a cidade e sim um espaço inóspito e 

                                                             
8
 Aqui também foi analisada pela Versão Final de 2007, para comemorar os 25 anos do filme. BLADE Runner – 

Versão Final (Blade Runner – Final Cut, 2007, EUA). 
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estéril (BRAGA, 2004). Essa Los Angeles em Blade Runner criada por Ridley Scott 

exprime uma atmosfera sombria, úmida, como que imergido numa noite eterna de 

uma aglomerada e povoada cidade que apresenta um carácter intemporal, 

misturando o passado, o presente e o futuro (ADRIANA; ELOY, 2014). 

 

Figura 2: Cena dos figurantes com os guarda-chuvas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www.imdb.com/title/tt1856101/?ref_=ttexrv_exrv_tt . 

 
Figura 3: Cena de Rachel no teste Voight-Kampff.      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.imdb.com/title/tt1856101/?ref_=ttexrv_exrv_tt . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Miniatura do edifício da Tyrell. 

 

Fonte: https://www.imdb.com/title/ 

tt1856101/?ref_=ttexrv_exrv_tt. 
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As características do filme de Ridley Scott foram mantidas e revigoradas na 

continuação Blade Runner 2049 (2017) dirigida por Denis Villeneuve juntamente 

com o diretor de fotografia Roger Deakins. Villeneuve preferiu criar cenários e 

objetos reais para o filme e cada set foi alinhando à sua específica iluminação. 

Assim, também, construiu várias miniaturas e fez uso de chroma-key como último 

recurso para complementar cada ambiente como é mostrado no make-off do filme 

(Anexo 5 e 6). 

Villeneuve contou com uma iluminação dinâmica principalmente nas cenas do 

interior da corporação de Wallace e adição de reflexos na água (Anexo 7). Outro 

destaque do filme é uso de uma intensa paleta de cores para cada cenário e o 

contraste poético entre elas; como no caso do laranja e azul e do amarelo e 

magenta, complementado com o verde, cinza e branco (Figura: 4).  Com ajuda de 

novas tecnologias e complementação dos efeitos visuais, Villeneuve conseguiu 

construir paisagens de impressionante força plástica, imergindo o espectador num 

ambiente lúdico de um futuro sem futuro, tal qual o primeiro filme. O trabalho rendeu 

vários prémios de Melhor Fotografia, incluindo o Oscar e o BAFTA (IMDB).  

 
Figura 4: Paleta de cores e composição fotográfica em Blade Runner 2049 (2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.imdb.com/title/tt1856101/?ref_=ttexrv_exrv_tt . 
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Outra característica marcante no filme é o uso de hologramas como efeito 

estético e poético, principalmente relacionado a personagem Joy (Ana de Armas), 

namorada hologramática de K fabricada pela corporação Walace. Ela é uma 

máquina narcísica, programada para afagar o ego de seu usuário, mas que em certo 

ponto da historia ao arriscar sua existência em nome do segredo de K, ganha ares 

subversivos. Blade Runner 2049 também trabalha com imagens e objetos 

simbólicos: assim como o sonho com unicórnio de Deckard e o origami cintilante de 

Gaff (Edward J. Olmos) que aparece no final do filme de Ridley Scott, o cavalo de 

madeira de K entalhado na sua memória transforma-se em visão, que o irá guiar e 

conduzir toda história (MARTINS, 2017). 

Recentemente, o fotógrafo Chistopher Anderson fez um trabalho utilizando o 

filme de Blade Runner como umas das referências. O estudo que virou livro se 

chama Approximate Joy e procura captar ―uma visão do futuro‖. Ele focou em rostos 

melancólicos de jovens emigrados perseguindo seus sonhos em uma das maiores 

cidades do mundo, Shangai (MAGNUM PHOTOS, 2017). Utilizou-se do jogo de luz e 

sombras parecido com o do filme de Scott e aplicou uma paleta de cores 

predominantemente frias (Figura 1, 2, 3, 4). 

 

Acho que parte da minha mente estava referenciando, em um sentido 
visual, o Blade Runner original, e a ideia de como a cidade do futuro poderia 
estar em qualquer lugar: poderia ser Nova York, poderia ser Hong Kong, 
poderia ser Shenzhen, poderia ser Londres, onde a cultura se fundiu e o 
Ocidente se tornou Oriente e o Oriente se tornou Ocidente (Tradução 
nossa) (MAGNUM PHOTOS, 2017. s. l.). 
 

 Para reforçar o sentido de "megalópole anônima", Anderson removeu todo o 

contexto do lugar e concentrou-se nos rostos da população jovem com recortes em 

primeiro plano, quase close-up. A presença da cidade não é vista, mas sugerida pelo 

brilho iluminado de luz artificial de telas tecnologicas. Falando sobre seu trabalho 

Anderson diz:  

 

Hoje quando eu viajo, tudo parece o mesmo, existem padrões que 
emergem, padrões de previsibilidade. Quando você vai a um lugar "exótico" 
em todo o mundo, tudo parece o mesmo (...) É por isso que eu queria 
eliminar o contexto e o senso de lugar, e apenas olhar para as pessoas. Ao 
espectador é permitido o prazer indiscreto de olhar para outro humano e 
talvez ponderando questões como: 'quem é essa pessoa? Com o que eles 
sonham?". (Tradução nossa) (MAGNUM PHOTOS, 2017. s. l.). 
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Figura 9: Aproximate Joy (2017) de Christopher Anderson.  

Fonte: https://www.magnumphotos.com/arts-culture/society-arts-culture/christopher-anderson-
approximate-joy/. 

 

O futuro vivenciado por Alivy não é tão apocalíptico nem tem uma atmosfera 

sombria como a do filme Blade Runner e sua continuação, ainda que a terça parte 

da história se passe em cenários escuros e noturnos, ela tem uma mensagem mais 

esperançosa quanto ao futuro da humanidade e o meio ambiente está se 

reerguendo de desastres passados. Embora a relação entre droides e humanos seja 

complexa, delicada e ao mesmo tempo de dependência, eles não estão em 

oposição como os replicantes e humanos. No entanto, Alivy se aproxima de Blade 

Runner com relação ao vazio existencial do ser, visto nas relações humanas mais 

frias e no que diz respeito à memória. Partindo dessa análise é possível elaborar as 

características principais das imagens para história: 

  

a) Sombras: serão suavizadas e o ambiente obscurecido atenuado; o totalmente 

escuro pode ser substituído pelo totalmente claro ou desfocado como uma 

analogia aos ―vazios‖. 

b) Luz: a ideia da luz e contraluz da fotografia de Blade Runner permanece e o 

acréscimo, em alguns casos, da superexposição da luz nos corpos como 

referência a intensa vigilância da cidade que Alivy desperta.  

c) Efeitos: uso de água, fumaça, tecido transparente para criar uma sutil 

surrealidade desse futuro. 

d) Enquadramentos: primeiro plano, close-up, detalhe e plano médio, 

deslocando também o ângulo da câmera para transmitir a ideia de um não 

lugar como nas fotos de Christopher Anderson. 

e) Criação de objetos para compor os cenários das fotos, como o indício de 

futuro. Assim, a composição das fotos em Alivy será um meio termo entre a 

https://www.magnumphotos.com/arts-culture/society-arts-culture/christopher-anderson-approximate-joy/
https://www.magnumphotos.com/arts-culture/society-arts-culture/christopher-anderson-approximate-joy/
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fotografia e cenários de Blade Runner e as fotos aproximadas dos rostos de 

Anderson. 

 

A futurologia influenciou a literatura do gênero de ficção cientifica e teve seus 

desdobramentos no cinema. As obras se apropriaram de aspectos da disciplina, 

criando cenários e universos futuros. Como no filme Blade Runner (1982) que se 

tornou um clássico de ficção futurista e referência cinematográfica, por conta de sua 

mensagem, cenários e fotografia. Tais características do filme de Ridley Scott foram 

mantidas e revigoradas por Denis Villeneuve em Blade Runner 2049 (2017).  

Tanto Blade Runner (1982) quanto sua continuação, Blade Runner 2049 (2017) 

apresentam um futuro sombrio e visualmente fascinante, sem se distanciar da 

realidade ao trazer uma reflexão a respeito do que é ser humano. E essa 

aproximação da realidade e do que é humano é percebível também por meio da 

memória, tão presente nos dois filmes e que norteia os personagens do início ao fim, 

como na ultima frase do replicante Roy, dirigindo-se a Deckar, ao falar das suas 

lembranças marcantes antes de morrer e como ―todos esses momentos vão se 

perder no tempo como lágrimas na chuva‖ (1982). 

Alivy, sendo uma releitura de ficção cientifica futurista de Alice de Lewis Carroll, 

foi influenciada pelo ambiente e mensagem dos filmes Blade Runner (1982) e Blade 

Runner 2049 (2017). Com a inserção das minhas memórias de infância a historia foi 

construída com essa mistura peculiar, apresentando um ambiente lúdico futurista, 

mas aproximado da realidade e expectações do presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 28 

 

CAPÍTULO 3  
3.1 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DOS TEXTOS E DAS IMAGENS DE 
ALIVY 

 

Este capítulo trata, resumidamente, da história de Alivy e o processo de 

construção dos textos e das imagens. Cada capítulo do livro será seguido por breves 

comentários, uma síntese do seu conteúdo e da linguagem utilizada, suas 

referências e de como se deu a inserção das minhas memórias de infância na 

história. Revivendo paisagens vistas e imaginadas na infância que foram 

potencializadas com os filmes futuristas e agora retomadas e ressignificadas em 

Alivy. Boa parte dessas memórias utilizadas na história se passou na casa dos meus 

avós, tanto que o livro é dedicado a eles. Nesse processo, é importante dizer, mais 

uma vez, que o livro ainda não está pronto e que algumas lacunas serão 

encontradas pelo fato de pontos importantes ainda não terem sido definidos. 

Nas referências serão mostradas as semelhanças entre Alivy e Alice: imersão 

num universo desconhecido, indefinição da realidade, alteração do corpo9, 

vivenciando absurdos, principalmente na relação entre humanos e máquinas e o 

conflito da garota com o seu eu maquina/humano, tendo aqui nesses pontos como 

forte referencial os replicantes em Blade Runner. Outro fator importante é a 

memória, assim como em Blade Runner, em Alivy, ela é a base de tudo. 

Foram produzidas, até o momento, 24 fotografias (Apêndice 1). A linguagem 

fotográfica foi escolhida pela referência a uma pretensa reprodução da realidade, 

característica do meio fotográfico, neste caso, o ―real‖ do universo futurístico criado 

na ficção, na possibilidade de mise en scene (construção de cenários) da fotografia. 

Para as imagens, com maior complexidade de concepção de cenários, foram 

produzidos desenhos – esboços – que remetem ao momento da historia que a 

personagem imerge num universo lúdico virtual. Além disso, para compor os cenário, 

foram produzidos 6 objetos, como ícones do futuro na história. 

Os desenhos, objetos e as fotografias foram expostos na exposição Corpo, 

Memória, Futuro, realizada no Foyer da Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia, em Cachoeira, entre os dias 27 de junho e 5 de julho de 2019. A exposição 

foi importante nesse processo para agregar as ideias, partilhar com os visitantes a 

experiência de criação e ouvir deles o que cada um pensava a respeito do universo 

                                                             
9
 Quando Alice ingere determinados alimentos e adquire a habilidade de mudar as dimensões de seu 

corpo. 
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de Alivy. As obras foram divididas entre: desenhos e esboços de um lado; objetos 

para o cenário no meio; e as fotografias de outro. Como um percurso do processo de 

criação, desde as primeiras ideias à fotografia. Parte do livro já diagramado também 

fez parte da exposição. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Disposição das imagens e dos objetos na exposição 

 

 

Os desenhos e rascunhos foram fixados num painel feito com isopor e coberto de 

lona e pendurado no teto da sala. Ao lado do painel foram colocados os objetos dos 

cenários das fotos: a mão gigante, as luminárias, a bateria, o sapato (colocado sobre 
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um suporte de papelão e coberto com pano preto fixado à parede), o tecido de tule 

forrando o local dos objetos e o vestido que foi pendurado com nylon no teto. Em 

frente ao painel com os desenhos foram expostas as 24 fotografias. O portal de filó e 

arame foi pendurado como uma espécie de entrada para o mundo de Alivy. Além 

dos objetos, foi exposto também numa tela de computador o livro diagramado da 

história. 

A diagramação do livro foi realizada em 2017, sob a supervisão da professora 

Carolina Fialho. Devido ao tempo e assimilação de novas ideias, o livro passará por 

uma nova modelagem até ser publicado oficialmente com as devidas imagens, mas 

a base para a diagramação já foi feita, com a definição das letras, organização dos 

textos e disposição das imagens em cada capítulo. Nesse processo é importante 

dizer que a ideia inicial, que surgiu no início da escrita, era de que Alivy fosse um 

filme ou animação, mas devido as dificuldades para elaboração e produção, o livro 

foi escolhido por ser uma abordagem mais acessível. No entanto, a história de Alivy 

está aberta a possibilidade de que futuramente seja adaptado como filme.  

 

Parte dos capítulos 1 e 2 do livro já diagramado. 
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3.2 ALIVY – CAPÍTULO 1 – O DESPERTAR 

 

O primeiro capítulo relata rapidamente o último dia e os últimos instantes de 

Alivy no hospital antes dela entrar em coma e despertar no futuro: conta 

rapidamente sua tediosa rotina, o contato com sua irmã (Sanny) e o sonho que teve 

com ela no sítio de seus avós no meio das árvores paradas defronte a um misterioso 

portal. Alivy já estava internada ali fazia três meses, por causa de uma rara doença 

neurodegenerativa que comprometeu o movimento de suas pernas e em breve iria 

prejudicar sua memória. Depois que ela entrou em coma os familiares foram 

convencidos por uma equipe médica à transferirem a garota para um Centro 

Especializado em Doenças Neurais, eles custeariam o internamento e em 

contrapartida iriam estudar e fazer experiências indolores com a mente de Alivy.  

Alivy teve sua mente estudada e nesse processo as sinapses e interações 

cerebrais foram decodificadas em arquivos digitais como parte de uma experiência 

indolor. 400 anos depois, num grande depósito de um prédio de ciências, dois 

estudantes encontram um pequeno cubo abandonado e dentro dele um globo 

amarelado e brilhante: era a mente artificial de Alivy. Não tendo informações do que 

se tratava, eles transferem a mente artificial da garota para uma droide que também 

foi encontrado no local. Como o ser demorou à reagir, eles a abandonam numa das 

salas do edifício. Dias depois, Alivy desperta confusa e desnorteada, suas 

percepções mentais estão mudadas e amplificas.  

Estranhando o novo ambiente, seu corpo adulto, suas feições mudadas e na 

angústia para sair dali, ela atravessa sem querer o teto metálico do lugar e cai num 

duto de ventilação. Depois de alguns contratempos e vagando pelo local, a garota 

consegue sair do enorme edifício. Ao se deparar com aquele mundo futuro e com 

tudo que lhe sobreveio naquela manhã, ela passa a acreditar que está sonhando, 

assim como Alice, não temendo o que está a sua frente e ardendo de curiosidade, 

Alivy sai para conhecer ainda mais aquele novo mundo desconhecido. 

Esse primeiro capítulo, Alivy se aproxima de Alice no aspecto da imersão num 

universo desconhecido e a indefinição da realidade, quando Alivy se deixa levar pela 

ardente curiosidade e adentra ainda mais naquele novo mundo desconhecido, tal 

qual Alice. Outro aspecto semelhante é em relação a alteração do corpo10. Alivy 

                                                             
10

 Quando Alice ingere determinados alimentos e adquire a habilidade de mudar as dimensões de seu 
corpo. 
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desperta no mundo futuro no corpo de uma droide adulta humanizada, suas 

percepções mentais estão mudadas e amplificas, além de possuir habilidades 

especiais. O capítulo também faz referência à casa dos meus avós, fonte das 

primeiras lembranças (representada na figura da irmã de Alivy, Sanny) e a mudança 

que ocorreu nesse período da casa dos meus avós para a residência atual. 

Figura 10: Prenúncio, 2019 – Sanny (Rebeca Rezende). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Miquéias Rezende. 

 

A primeira imagem produzida é a do sonho de Alivy com sua irmã, um 

prenúncio. Uma analogia à toca do Coelho de Alice e também uma referência ao 

sonho que Deckard tem com o unicórnio em Blade Runner (1982). O formato do 

portal é uma influência do monólito que aparece aos homens macacos em 2001 uma 

odisseia no espaço (1999). Ainda que o sonho da garota seja inexato na história 

quanto a uma visão de futuro, a ideia principal dele é transmitir o que está mais 

apegado à memória de Alivy: as lembranças com sua irmã Sanny, os momentos de 

sua infância e o sítio da sua avó. Ela irá se recordar disso no decorrer da história e 

também definir suas escolhas diante do conflito entre seu eu droide/humana como 

um ser mais evoluído que os humanos. Outro aspecto do sonho é reforçar a dúvida 

se o que ela está vivendo é ou não real. O portal do sonho feito com tecido de filó 

rosa armado com arame e linha, pendurado numa árvore do sítio dos meus avós11.  

                                                             
11 A garota que fez o papel de Sanny é minha prima Rebeca Rezende.  
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A combinação do achado da mente de Alivy e o ser especial é uma analogia 

ao surgimento da vida, neste caso, a vida artificial. Tal aspecto é uma influência da 

animação japonesa Ghost in the Shell (1995), quando um ser artificial se refugia no 

corpo de um ciborgue, reivindicando o status de ser vivo e indiferente de qualquer 

ser humano, por ter adquirido consciência no mar de informações onde foi inserido 

anteriormente. 

 

Figura 11: Major Motoko Kusanagi, Ghost in the Shell, (1995).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.imdb.com/title/tt0113568/ ?ref=ttmi_tt. 

 

3.3 ALIVY – CAPÍTULO 2 – A AULA COM A GRANDE BALEIA 

 

Ao tentar resolver um problema de percepção de tempo, por não está inteirada 

das suas habilidades, Alivy é auxiliada por uma droide para acessar um arquivo que 

resolveria o problema, mas ela imerge equivocadamente num vasto oceano lúdico 

virtual, onde recebe uma inusitada aula de uma baleia e animais marinhos que a 

acompanham. A menina passa a conhecer melhor aquele mundo que despertara e 

também descobre que é um droide. Nesse capítulo há uma interessante discursão 

sobre a vida, a consciência artificial e inteligência artificial. Mesmo passados tantos 

anos, não existe nenhum ser construído pelo ser humano consciente 

existencialmente, as máquinas são dominadas e servem aos homens para todos os 

propósitos. Alivy é uma exceção e isso traz dúvidas aos animais virtuais que 

questionam sua existência e os mistérios que a cercam. Mas ao findar a aula e 
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depois de fazer amizades com eles, aquele mundo lúdico marinho desaparece e ela 

se ver parada novamente no meio da cidade Futurística. 

 
Figura 13: Alivy e o ambiente a sua volta são 
transformados em desenhos, assim que a 
garota acessa um arquivo por engano e o 
oceano lúdico virtual surge e imerge a 
garota.  

 
Fonte: Miquéias Rezende. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura14: A aula com a Grande Baleia no 
oceano virtual. O desenho será finalizado e irá 
passar por tratamento digital como a imagem 
anterior. 

 

Fonte: Miqueias Rezende. 
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O referido capítulo é inteiramente dedicado a imagem que deu origem a 

história (imagem na introdução). A imersão da garota nesse oceano virtual 

transforma o espaço a sua volta e ela mesma em desenho, assim as imagens 

produzidas para o livro no oceano virtual da história serão todas em desenho, pela 

liberdade na construção de cenários que a linguagem do desenho permite. Por conta 

disso, esse capítulo se aproxima mais do lado infantil de Alivy, além de reportar ao 

universo lúdico da infância. Ao mesmo tempo em que lhe é transmitido informações 

daquele mundo e chega aos assuntos que vão nortear a história: a relação entre 

homens e droides e a descoberta que ela está no corpo de uma máquina. Nesse 

capítulo Alivy se depara com o aspecto dos droides e seres virtuais terem memórias 

indeletáveis e de como isso influência na relação entre humanos com as máquinas.  

Diferente dos Replicantes do filme Blade Runner que são fabricados como 

humanos geneticamente modificados e que tem memórias previamente inseridas, os 

droides da história são inteiramente máquinas, ou cirbosintéticos flexíveis, 

chamados de CIFs, por não serem feitos com nenhum tipo de metal, máquinas não 

metálicas. Eles possuem estrutura óssea feita de material leve e resistente; com 

pulsores que bombeiam liquido por micro túbulos e fazem seus músculos sintéticos 

funcionarem através da hidráulica; bolsas de baterias estão espalhadas pelo corpo e 

elas podem absorver qualquer tipo de energia ambiente, principalmente a solar; tem 

inúmeros blocos neurais que processam gamas de informações; e milhares de 

filamentos de memória distribuídos pelos seus corpos. As memórias dos droides são 

indeletáveis, o que os tornam singulares. Eles são testemunhas que não sabem 

mentir, embora possam ser corrompidos. Acumulam lembranças únicas e assim 

moldam suas identidades, a fim de que sejam melhor aceitos como quase humanos, 

ainda que escravos. 

A fotografia é a base para elaboração dos desenhos a lápis. As linhas 

principais foram desenhadas no papel diretamente na tela de um computador como 

um esboço, os detalhes e sombras são feitos depois olhando para a foto. O objetivo 

é de preservar a realidade e as dimensões reais da fotografia e reforçar os traços do 

desenho a lápis.  Nesse processo, é comum que mais de uma foto seja utilizada 

para fazer um único desenho, como descrito abaixo.  
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Figura 14: Pose da personagem. Escolha da imagem com melhor expressão da 
personagem na cena. Papel sobre a tela do computador, desenhando as linhas do rosto. 
Modelo: Layane Moura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O ajuste final dos desenhos são feitos no programa de fotografia (Lightroom, 

da Adobe), com correções de traços e/ou riscos e melhoria da iluminação. A cores 

também são adicionadas numa fotocópia depois da edição no programa, para não 

danificar o desenho original, a exemplo da imagem que antecede a imersão de Alivy 

no oceano virtual. Layane Moura, foi escolhida como modelo de Alivy a princípio, por 

conta dos traços que se aproximavam da imagem que deu origem a história. Devido 

a questões de logística e das dificuldades que ela teria para ir à casa dos meus 

avós, eu escolhi Laís Valéria, minha prima, para ser a modelo. Como o Capítulo 2 

imerge a personagem num universo lúdico, as imagens dela são aproveitadas, pois 

a mudança dos traços entre ela e Laís não é tão grande e no desenho pode ser 

ajustado com maior facilidade. 

 

3.4 ALIVY – CAPÍTULO 3 – O ETERNO FAZENDEIRO 

 

A medida que percorre a cidade, encantada com tudo o que vê e com as 

informações obtidas no capítulo anterior, a garota tenta dialogar com as pessoas, 

mas é ignorada. Até que ela adentra num enorme prédio, uma fazenda vertical, 

cuidada por um droide fazendeiro e um pequeno cubo ajudante. Lá ela descobre por 

acaso que seu ser tem a capacidade de perceber o tempo mais lento e poder agir 

numa velocidade superior a dos humanos, a menina descobriu que ao sussurrar 
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uma música da sua irmã está interferiu no seu ―preceptor de tempo‖, algo que irá 

utilizar mais a frente na história. Depois de uma discursão com o droide fazendeiro, 

Alivy é retirada do prédio e volta a percorrer a cidade, esperando dialogar com 

alguém. 

 

Figura 15: Alivy 
admirando o interior da 
imensa fazenda 
vertical com estrutura e 
paredes transparentes. 

 

Fonte: Miquéias 

Rezende. 

 

 

 

 

 

 

O capítulo 3 faz referência ao meu avô na figura do ―eterno fazendeiro‖ Ele 

não conseguiu se acostumar com a vida na cidade e se apegou ao campo a ponto 

de adoecer aos 82 anos enquanto trabalhava. Mesmo sendo um homem do campo 

ele tinha muito conhecimento e informações, ouvia e lia muitos jornais e era muito 

inteirado em assuntos geográficos e da história. Desde a infância meu avô foi uma 

fonte de informações e conhecimento que transmitia aos que estavam a sua volta. O 

nome da Cidade, Aurean, é em sua homenagem, com a abreviatura de seu nome, 

Aureliano Rezende.  

 

A habilidade de Alivy em perceber o tempo de forma sobre-humana é uma 

analogia a habilidade de Alice em poder encolher e crescer assim que come um 

cogumelo ou toma um líquido misterioso. A música é utilizada como uma ferramenta 

que altera essa percepção, pois na infância, as brincadeiras e momentos a sós eram 

normalmente acompanhas com trilhas sonoras que sussurrava e/ou inventava. 

Esses três capítulos fazem parte do primeiro bloco da história como uma 

evolução da vida, que é a própria evolução de Alivy: Infância (1, 2 e 3), adolescência 

(4, 5 e 6), juventude (7, 8 e 9) e fase adulta (10 e 11). Essa rápida maturidade que 
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ela adquiri em três dias é devido as suas intensas atividades mentais do droide que 

vão evoluindo sem que a garota perceba. O primeiro bloco, referente à infância, tem 

o despertar, a descoberta e mundo lúdico, como um despertar das primeiras 

lembranças da infância, a fase de descoberta e a imaginação. As imagens desses 

primeiros capítulos terão três planos fotográficos: plano geral, médio e primeiro 

plano, com a iluminação mais tênue dos horários da manhã e suavização das 

sombras. 

 

3.5 ALIVY – CAPÍTULO 4 – NA SOMBRA DE ALIVY 

 

Nesse capítulo a garota começa a ser perseguida por agentes locais de 

segurança. A falta de informações e sua existência fora do padrão são tidas como 

uma anomalia, e por não conseguirem definir o que ela é eles a consideram com 

uma dos droides dos terroristas, assim uma equipe é enviada para neutralizar Alivy. 

Quando os agentes se aproximam da garota ela passa a ser auxiliada por uma voz 

interior, seu corpo sintético tem um sistema de defesa que lhe alerta para os perigos 

que lhe cercam, indicando as possibilidades de escape e caminhos a seguir. No 

entanto, por não está inteirada de suas habilidades e acostumada com aquele corpo, 

Alivy é capturada por Cris quando tentava entrar num prédio.  

Quando está sendo arrastada por Cris até a presença dos outros agentes a 

garota lembra-se da música da sua irmã, que alterou a percepção do tempo no 

capítulo anterior.  Auxiliada por seus sistemas de defesa, ela espera o melhor 

momento e ativa a melodia em seu interior, o tempo para Alivy passa mais lento e 

uma enxurrada de possibilidades de ações surge em sua mente. Usando sua força e 

grande velocidade, ela nocauteia os agentes que a tinham dominado e foge 

adentrando ainda mais pelo imenso edifício. 

O quarto capítulo do livro apresenta pela primeira vez ao leitor um dos planos 

de fundo da história. Alivy desperta justamente num momento em que a cidade de 

Aurean vive dias mais tensos. Grupos Antiestado intensificaram suas ações, com o 

aumento de atentados violentos nos últimos anos. Eles temem que os droides 

adquiram autoconsciência e se rebelem contra os humanos. Por outro lado, por 

causa do terror espalhado por esses grupos e diante da segurança oferecida pelos 
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droides, boa parte da população apoia a ação do estado, mesmo que isso 

represente a perda quase total de privacidade.  

 

 

Figura 16: Alivy é alertada da aproximação dos agentes de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Miqueias Rezende. 

 

O capítulo desperta um aspecto mais sombrio do romance, como uma 

primeira mostra do que vai ocorrer nos eventos finais. Ele tem uma linguagem mais 

objetiva e direta, principalmente na comunicação entre os agentes e a central de 

segurança da cidade. Tais aspectos de comunicação foram influenciados pelo filme 

Ghost in the Shel (1995), principalmente pela fala final da animação dita pela Major 

Motoko, personagem principal: ―a rede é vasta e ilimitada‖. 

A voz interior que auxilia Alivy nos momentos de perigo é uma analogia ao 

―Gato Cheshire‖ que aparece e desaparece diante de Alice, como um guia 

misterioso. A garota vai pouco a pouco descobrindo suas habilidades e crescendo 

em maturidade, no entanto, sem perceber, o seu lado máquina vai mexendo com 

sua personalidade e o que pode acarretar no seu destino até o final da história. As 

imagens nesse capítulo têm uma iluminação mais intensa e contrastes mais fortes, 

embora o ambiente seja o mesmo. Essas características são mantidas nos capítulos 
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finais, com a mudança para cenários mais sombrios, abandonados e com iluminação 

mais pobre e difusa reforçando a dramaticidade dos mesmos. 

A captura violenta de Alivy feita pela agente Cris, puxando a menina pelo 

cabelo depois de tê-la chutado, fazendo com que ela  batesse a cabeça contra a 

parede, foi feita por conta de uma traumática lembrança da minha infância. Quando 

tinha 11 para 12 anos, eu e outros garotos brincávamos em cima da carroceria de 

uma pick-up e quando fui descer do veículo alguém me empurrou e bati a cabeça 

contra o muro. O ferimento sangrou bastante, encharcando a camisa, mas como 

estava próximo do hospital, ele foi estancado rapidamente. Alivy recuperou-se 

rapidamente dos ferimentos, devido a um sistema interno que regenera seus tecidos 

e peças danificadas. 

 

3.6 ALIVY – CAPÍTULO 5 – O REFÚGIO INESPERADO 

 

Assustada com a intensa perseguição, ela foge e acaba chegando a parte da 

cidade subterrânea. Os agentes retornam e dessa vez ela lembra-se de uma música 

melancólica que sua irmã ensaiava no coral da cidade: Lacrimosa (Requiem, 1771), 

de Amadeus Mozart, a melodia melancólica faz com que ela perceba o tempo ainda 

mais lento e consiga sobrepujar seus oponentes com maior facilidade. Depois que 

fere os agentes, a garota sente um grande remoço, por entender12 naquele 

inesperado momento a letra da música que sua irmã sempre cantou no coral, e 

também por nunca ter sido adepta da violência para resolver seus problemas. Ela 

tem então seu primeiro conflito com seu eu máquina. No entanto, com agentes em 

seu encalço a Alivy acaba pulando do prédio e caindo sobre os veículos, até que 

esbarra na moto voadora do pequeno Rafael que a princípio tenta se desfazer 

daquela garota atrapalhada, mas, como Alivy não tem registros nem donos o menino 

a leva para sua casa ao perceber a oportunidade de fazer dinheiro com um droide 

perdido. Ele mora com seu avô fora dos limites da cidade, longe de toda a vigilância 

frenética da Capital. 

 

                                                             
12 Sua memória ganhou uma nova compreensão e foi complementada pela habilidade do seu ser em traduzir 
do Latim a letra da música de Mozart. Requiem foi deixado inacabado com a morte prematura de Mozart em 
1791, Lacrimosa faz parte dela, sua letra fala da iminência da morte, pequenez humana e apelo por compaixão 
diante do Juízo Divino. (KEMME, Clemens. (2009, p. 85).  
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Figura 17: Alivy 
admirando a parte 
subterrânea da cidade 
de Aurean numa 
passagem com 
paredes de vidro em 
diagonal (Figura 20), 
antes de ser 
novamente encontrada 
pelos agentes de 
segurança. 

 

Fonte: Miquéias 
Rezende. 
 
 
 
 

 
 

 Nesse capítulo é mostrado um pouco do que ocorre além dos limites da 

grande cidade. Um dos cenários é a ―Cidade dos Cupins‖, uma antiga cidade 

destruída por conflitos e terremotos, que foi coberta pelo verde da natureza e depois 

habitada pelos que fugiram da intensa vigilância da Capital, preferindo morar num 

lugar menos seguro, em busca de maior liberdade.  Nas brincadeiras com carrinhos 

na infância, já na minha casa atual, construía sobre o passeio minicidades, 

aproveitando blocos e tacos de madeira. Para representar as estradas o chão era 

riscado com pedaços de bloco vermelho, no arenoso13 eram feitos túneis rompendo 

a areia com os tacos e as aberturas dos blocos cobertos de musgo ao pé do muro 

transformavam-se nas garagens dos pequenos carrinhos de ferro. 

 

3.7 ALIVY – CAPÍTULO 6 – UMA MÚSICA PARA ALIVY 

 

Com ajuda de um droide chamado Dante, a garota tenta fazer com que Rafael 

e seu avô a aceitem como amiga, pois a intenção deles, a princípio, é de concertá-la 

para venda. Enquanto Alivy conversa com Saltine no jardim, pois procura descobrir o 

mistério que cerca a existência da garota, Dante se oferece para terminar a música 

composta pela irmã de Alivy, a partir de uma lembrança que a garota relata para ele. 

Seu interessante diálogo com Saltine faz com que ele perceba algo de especial em 

Alivy, pois suas memórias são essencialmente humanas e únicas, principalmente 

                                                             
13 Material usado para construção civil. 
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quando ela fala sobre seus avôs o do sitio. Ao ver a garota sentada no meio do 

jardim, com seu jeito infantil e em contado com as plantas e insetos, Saltine se 

recorda de uma de suas filhas e essa memória despertada por Alivy faz com que ele 

se apegue a garota, como se fosse sua filha. No dia seguinte, Rafael e seu avô, 

levam a garota até à cidade, para fazer um reparo na perna danificada de Alivy, por 

conta da luta contra os agentes. 

 

Figura 18: Alivy no 
jardim da Casa de 
Rafael. 

 

Fonte: Miquéias 

Rezende 

 

 

 

 

 

 

 

O vestido que Alivy desperta é um símbolo de memória. A garota o usa até o 

capítulo 6, pois ela recebe de presente de Saltine uma roupa que pertencia a sua 

falecida filha. O vestido é simples, amarelo, coberto de filó e com um pequeno 

detalhe retangular futurista nas mangas14. O filó, com aspecto esfumaçado, tem o 

objetivo de reforçar o lúdico, de sonho que ela acredita viver. O sapado tem a 

mesma intenção, como se a menina pisasse em pequenas nuvens. Ele foi feito 

aproveitando um calçado velho, foi retirado o salto e a estrutura superior. O sapato 

foi coberto de malha cor nude e colado na sua lateral filó e fita branca. O ser que 

Alivy desperta é o primeiro protótipo dos Anjos da Guarda (que a perseguem quase 

no fim da história), o protótipo foi rejeitado pela Agencia de Segurança do Estado, 

pois foi considerada de aparência dócil e frágil. Seu criador a construiu em 

homenagem a sua filha morta em um atentado, o projeto foi arquivado sem 

                                                             
14 A minha tia Loide Leia Rezende, mãe de Laís Valéria, modelo de Alivy, fez o vestido sob minha orientação e 
baseando-se nos desenhos que fiz dele com Layane. 
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memórias no prédio que Alivy despertou juntamente como vestido da filha do 

cientista que assim desejou.  

 

Figura 12. Alivy no 
jardim da casa de 
Rafael, depois da 
conversa com 
Saltine no final da 
tarde. 

 
Fonte: Miqueias 
Rezende. 

 
 

 

 

 

 

 

Para compor o cenário do jardim, foram criados 3 objetos. A mão de um 

antigo droide gigante enterrado no jardim da casa do Avô de Rafael foi feita com 

caixas de papelão, em blocos e esqueleto de madeira. Parafusos, fita crepe e cola 

de silicone foram utilizados para fixar as partes e o acabamento com massa acrílica 

e tinta acrílica. A outra peça é uma bateria, aproveitando o tubo de uma bobina de 

papel de impressão industrial. Foi desenhada na estrutura uma grafia que criei 

exclusivamente para história, como amostra de letra futura. As lâmpadas 

triangulares foram produzidas tomando como base os desenhos e esboços que fiz. 

Eles foram feitas com plástico da capa de livros para encadernação e lâmpadas de 

LED. Os demais objetos, como o baú que Alivy está sentada, o vidro no chão, as 

telas de alumínio cercando os pés de milho e o disco de antena, foram adicionados 

para preencher os espaços na composição.  

As lembranças de Alivy, a conversa com Saltine e o próprio jardim faz parte 

de um apanhado de memórias que acorreram no sítio dos meus avós e no quintal da 

minha casa atual que foram adaptados à história. O sítio tem muitas arvores, e na 

infância variadas plantas cercavam a residência, além de muitos objetos que eram 

descartados e espalhados no lugar. A maioria das fotos do projeto foram produzidas 

no mesmo local. 
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3.8 CAPÍTULO 7 – A SALA SECRETA DO DR. GLEIR 

 

Na sala de Gleir, enquanto a garota está fazendo um reparo em sua perna 

danificada, ela conversa com droides que foram deixados e/ou abandonados por 

seus donos para conserto. Alivy se sensibiliza com a condição deles, principalmente 

ao ouvir um relato de uma garotinha que tem apenas a metade do corpo. 

Estranhando o comportamento da garota, o doutor percebe que a algo de especial 

em Alivy, que vai além das outras máquinas. Isso desperta nele um receio e temo de 

que a garota tenha autoconsciência e passem a ser perseguidos pelo estado e pelos 

grupos terroristas. Por outro lado, por causo do apego de Rafael com Alivy, a garota 

é vista por eles cada vez mais como uma humana ao compartilhar suas lembranças. 

O final do capítulo 5, o capítulo 6 e o 7 são um verdadeiro refúgio de lembranças 

para Alivy.  

Os droides mesmo sendo escravos compartilham com os humanos seus 

sentimentos e suas lembranças a ponto de muitas relações entre eles serem mais 

profundas e familiares – como no caso do Dr. Gleir e sua filha adotiva, Isabelle. Esse 

apego das pessoas com um ser sintético, reflete com maior clareza uma sociedade 

que se tornou mais egoísta e fria nas relações interpessoais. Embora aglomeradas 

numa megalópole, boa parte dos habitantes convivem sozinhos, distraídas em 

realidades virtuais, apegadas e dependentes dos seus droides, já que não é nada 

difícil gostar de um ser criado apenas para servir e agradar o seu senhor. 

A sala do Dr. Gleir remete a minha antiga casa, ao lado da casa dos meus 

avós. Quando nos mudamos para a residência atual, meu avô transformou o lugar 

em um galpão para guardar ferramentas, espalhando peças antigas pelos cômodos, 

um ambiente instigante da infância e inicio da adolescência, um lugar de 

―traquinagens‖ nos momentos a sós. A sala secreta do doutor é semelhante a um 

grande galpão, com muitos droides, maquinas e peças quebradas amontoados pelo 

lugar empoeirado. 

 

3.9 ALIVY – CAPÍTULO 8 – OS ANJOS DA GUARDA 

 

Quando Alivy e Rafael estão retornando para casa, depois do conserto na 

sala do Dr., ela é mais uma vez detectada e volta a ser perseguida por outros 
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agentes de segurança, os ―Anjos da Guarda‖. Temendo pela vida do garoto, Alivy 

pula da moto e a perseguição se segue. Uma agente mais hábil chamada Arguir, 

estando próximo de capturar a menina é surpreendida com uma informação nova e 

intrigante em suas leituras mais profundas, de que Alivy é um droide e também 

humana. Por ser programada para não ferir as pessoas, a agente interrompe sua 

ação e a garota escapa. Ela encontra o menino e os dois retornam para oficina do 

Dr. Gleir. Eles então decidem proteger a garota e leva-la para um local seguro, por 

ter despertado tamanho interesse das autoridades locais e dos grupos antiestado. 

Figura 19: Isabelle (Gislana Lélis), filha de Gleir. A iluminação e cores das imagens se aproximam das 
do filme Blade Runner (1982), por conta da tensão da parte final da história.  

Fonte: Miqueias Rezende. 

 

Figura 20. O corredor 

diagonal transparente 

(Capítulo 5). A pequena 

faixa laranja indica a 

proporção da personagem 

no ambiente que será 

inserida digitalmente. A 

inserção dos personagens 

será feita no programa de 

computador (Photoshop, 

Adobe), incrementado com 

um fundo com partes da 

cidade nas áreas mais 

escuras. 

 Fonte: Miqueias Rezende. 

 

Os 4 últimos capítulos contém maiores lacunas e ainda não foram definidos 

quanto ao conteúdo. Eles apresentam um ambiente de abandono e esterilidade. A 

medida que a história fica mais tensa, os personagens vão adentrando em cenários 
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mais sóbrios.  Tomando como referência os filmes de Ridley Scott e Denis 

Villeneuve, os cenários aqui serão produzidos em miniatura, mas numa dimensão 

ainda menor como no corredor que Alivy atravessa no capítulo 5 (Figura 20). Ele foi 

feito com o mesmo plástico de encadernação das lâmpadas, fotografado em plano 

detalhe. A produção de um cenário macro no micro.  

 

3.10 ALIVY – CAPÍTULO 9 – A ASTUTA ARGUIR  

  

O capítulo 9 surge com mais destaque à agente Arguir, um dos três ―Anjos da 

Guarda‖. Ela ficou responsável por caçar Alivy. Para capturar a menina ela terá que 

usar táticas mais sutis e imperceptíveis aos alertas da garota. Em meio a isso Alivy, 

Rafael e seus amigos procuram se refugiar nos lugares abandonados e sombrios da 

cidade, onde a vigilância é menos intensa. No entanto eles são descobertos por 

outros droides, conhecidos como vigilantes, quando passavam por uma fábrica 

abandonada. Eles entram em conflito, os droides são abatidos, por Isabelle e Gleir e 

assim eles continuam a fuga. No entanto, aquele episódio chamou a atenção de 

Arguir que se aproxima cada vez mais de Alivy e seus amigos.  

 

Figura 21: Travessia de 
Alivy e seus amigos pelo 
complexo da cidade 
antiga do capítulo 9. 
Esboço para elaboração 
em miniatura do cenário 
que será feito numa caixa 
de papelão fechada com 
aberturas de luz na parte 
superior, a exemplo da 
elaboração das cenas da 
cidade de Blade Runner 
(1982) (Anexo 1). 

 

Fonte: Miqueias Rezende. 

 

 

 

Um dos cenários do capítulo 9, do conflito com os vigilantes, faz referência a 

Ponte Dom Pedro II, que liga São Félix a Cachoeira-Ba, pelo medo sentia na 

infância ao atravessa a ponte, pois na época seu piso era de madeira e instável. O 
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cenário aparenta-se a de um prédio abandonado, com enormes colunas de ferros 

caídas e atravessadas na diagonal, como é mostrado no pequeno esboço (Figura 

21). 

 

3.11 ALIVY – CAPÍTULO 10  

 

Alivy e seus amigos conseguem fugir com a ajuda do Dr. Gleir e da sua filha 

Isabelle, que os guiam pelas antigas entranhas da cidade. Neste meio tempo, Alivy, 

sentindo-se culpada por tudo o que está ocorrendo, e por ter colocado seus amigos 

naquela embaraçosa situação, se encolhe e aflige-se cada vez mais, tentando 

minimizar suas habilidades para não ser mias vista como uma máquina. Ela percebe 

a aproximação de inimigos e seres cruéis, no entanto, em meio a sua angustia, não 

alerta ou usa seus instintos para guiar seus amigos para um lugar seguro. Seu medo 

e suas dúvidas, como de qualquer humano, vão se tornando mais fortes ao 

aproximar-se do final da história, quando os acontecimentos a sua volta tornam-se 

cada vez mais sérios e a percepção de que ela realmente está vivendo num mundo 

real são mais latentes.  

Até que eles são encurralados por um dos grupos antiestado de Faurel, ao 

mesmo tempo em que a agente especial se dirige para o lugar a fim de neutralizá-la, 

sem ter a certeza se deveria ou não cumprir aquela missão. Diante do perigo que 

estão passando e tendo conflitos internos a respeito do seu eu e da realidade, Alivy 

terá que decidir entre seu lado humano e seu lado máquina para salvar a vida dos 

seus amigos, o que pode definir seu destino. 

   

3.12 ALIVY – CAPÍTULO 11 – A DECISÃO DE ALIVY 

 

Enquanto Arguir está enfrentado o grupo de Faurel, Alivy e seus amigos se 

dirigem para o porto da cidade para fugir em um antigo veículo que Gleir havia 

deixado no local. Porém uma parte do grupo antiestado os encurrala numa 

passagem. Com a munição das armas acabando e já perdendo as esperanças, Alivy 

é impulsionada por uma força incontrolável e de forma mais intensa que antes, ela 

destrói o grupo de forma violenta. No entanto ela abre os olhos e percebe que tudo 

aquilo não passou de uma visão de uma ação possível do ser (a ―voz interior‖). 
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Diante desse dilema, e do risco que eles estão correndo, a menina lembra-se no 

último instante da baleia do capítulo 2. Ela pega um artefato que estava com Rafael, 

que interfere o virtual na realidade e ativa fazendo surgir, mais uma vez, o oceano 

lúdico da aula com a Baleia que confunde e imerge os droides de Faurel naquele 

universo temporariamente e ela e seus amigos escapam dali. 

O final da história ainda não foi definido, mas algumas possibilidades foram 

pensadas no decorrer da escrita. A primeira faz referência ao retorno de Alice 

quando estava no julgamento realizado pela Rainha de Copas. Esse retorno também 

ocorre com a personagem principal da animação japonesa A viagem de Chihiro 

(2001) que é uma releitura oriental de Alice no país das maravilhas (2002). 

Quase chegando ao destino e sem saberem que Arguir os seguia 

sorrateiramente, Alivy e seus amigos são surpreendidos e a garota é violentamente 

neutralizada com um poderoso raio. Isabelle é abatida pela agente e Gleir tem sua 

arma destruída por um disparo de Arguir. No entanto no visor de Arguir ao 

contemplar Alivy no chão quase desacordada, surge a todo instante a mensagem 

conflituosa de que ela é humana e um droide ao mesmo tempo. Comovida e 

confusa, Arguir permite Alivy se despeça dos seus amigos antes da chegada dos 

outros agentes. 

Assim, Alivy misteriosamente desperta como a mesma garotinha, no mesmo 

hospital de Acácia, com sua irmã ao seu lado. A menina descobre que havia entrado 

em coma há três dias por causa de um grave acidente que sofreu ao se bater com 

um carro quando faltou freio na sua bicicleta. Desnorteada diante do choque de 

informações, Alivy ainda se sente apegada com o mundo futurista e a dúvida de uma 

realidade paralela, ou se o que viveu foi um sonho pra lá de intrigante, o que 

norteará sua vida a partir de agora, já que cada detalhe do que vivenciou estão 

fixamente guardados na memória. 

 A Segunda possibilidade é que por medo de que algo ruim aconteça aos seus 

amigos, por pressentir a aproximação de Arguir, Alivy se separe deles, com uma 

emocionante e esperançosa despedida, seguindo sozinha num veículo deixado nas 

docas a muito tempo pelo doutor para o refúgio que ele indicou. No caminho, a nave 

é cortada ao meio e a garota é pega pelo poderoso raio e antes de apagar, ela ouve 

a intrigante frase ―você em breve acordará em seu sonho‖. Alivy se sacrifica por seus 

amigos e desperta da mesma forma que na primeira opção. 
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A terceira possibilidade é de ela permanecer naquele mundo e que a agente 

Arguir, diante do que presenciou até ali, descumpra as ordens e deixe que Alivy e 

seus amigos fujam para o refúgio fora dos limites da cidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho surgiu como um grande desafio, que vai além do âmbito 

acadêmico. Além de ser autobiográfico, explorando a memória, Alivy deu-me maior 

liberdade de criação artística e através dele pude explorar e entender o que me 

levou a escrever o livro. Pois a memória autobiográfica e a imaginação, sendo a 

primeira a base da última, pelo acúmulo de experiências e vivências da infância até 

a fase adulta, foram poderosas ferramentas para criação do livro de Alivy e de suas 

imagens. Foi possível compreender também que a partir dos estudos das principais 

referências, dos cenários futuristas, a criação dos objetos a partir dos rascunhos e a 

composição fotográfica, permitiram a produção das primeiras imagens como um 

pouco daquilo que é o ―Mundo de Alivy‖. Esse universo lúdico futurista, ainda está 

em construção, e mais imagens serão produzidas assim como a conclusão dos 

textos do livro, aberta também a possibilidade de uma adaptação da história como 

filme. 

O futuro vivenciado por Alivy não é tão apocalíptico, nem tem uma atmosfera 

tão sombria como a do filme Blade Runner e sua continuação, ainda que a terça 

parte da história se passe em cenários escuros e noturnos. Alivy tem uma 

mensagem mais esperançosa quanto ao futuro da humanidade, pois o meio 

ambiente ainda está se reerguendo de desastres passados. Embora a relação entre 

droides e humanos seja delicada e ao mesmo tempo de dependência, eles não 

estão em oposição como os replicantes e humanos do filme de Ridley Scott. No 

entanto, Alivy se aproxima de Blade Runner com relação ao que é ser humano, 

mesmo que esse questionamento parta de outro ser, como os droides e os 

replicantes das histórias.   

Em suma, a complexidade das relações que cada um desenvolve com o 

mundo e com as outras pessoas nos leva a refletir sobre o que constitui ser humano. 

Assim sendo, é notório que a história de Alivy, abre a possibilidade de que a 

memória constitui, se não o que somos, grande parte do que pretendemos ser, 

quando refletimos sobre nós mesmos. 
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ANEXO 1 

 
 

Roy Batter (Rutger Haue) numa das cenas finais 
do filme sob a chuva. Imagem 2: Decak, 
personagem principal. Imagem 3: Cena 
panorâmica principal do filme. Imagem 4: 
Filmagem da cidade em miniatura de Blade 
Runner (1982).  
 
Fonte: <https://www.imdb. com/title/tt0083658/ 
?ref_=tt_sims_tt>. 

 
 
 
 
 

 Imagem 1: Croma-Key usado em uma cena inicial 
do filme. Imagem 2. Cenário da cidade em 
miniatura, Blade Runner 2049 (2017). Imagem 3: 
Luv (Sylvia Hoeks) na sala de Wallace com o reflexo 

da agua cintilando ao fundo 

Fonte: <https://www.imdb.com/title/tt1856101/?ref_=ttexrv_exrv_tt>. 

 

https://www.imdb.com/name/nm1679778/?ref_=tt_cl_t10
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APÊNDICE A  

Algumas dessas imagens serão selecionadas para compor o livro. Como a terceira imagem com a 
capa do livro fictício "Lice" que Sanny ler para Alivy antes dela entrar em coma no capítulo 1. O livro é 
uma pista e faz uma homenagem à Alice de Lewis Carroll, embora seu conteúdo seja de uma história 
diferente. 
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APÊNDICE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Imagem de Layane finalizada para substituição da personagem da imagem ao lado. Figura 
2: Experimentação de adição das cores em fotocópia e tratamento digital da imagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luminária triangular. Para compor o cenário do Capítulo 6. 
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APÊNDICE C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criação da mão de um droide gigante para compor o Cenário do Capítulo 6. 

 

 

 Criação do sapato de Alivy.  

 

 

 

 

 

  

 

Portal feito com filó 

e armação em 

arame suspenso 

por linha nas 

quinas. 

 


