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Resumo 
Este artigo discute, à luz do Unheimliche proposto por Sigmund Freud (1919), a relação de estranheza entre a 
imagem gerada por computador e aquela captada naturalmente pela câmera, com criaturas mecânicas ou 
atores vestindo fantasias. Dentro da imagem, há elementos de não-familiaridade nas inserções gráficas, ao 
passo que, atores usando fantasias, poderiam evocar algo recalcado no espectador, tornando tênue a linha 
entre imaginação e realidade que influencia a ocorrência do Unheimliche. Para isto, a comparação entre 
personagens verdes dos quadrinhos que tiveram suas versões cinematográficas se mostra uma boa 
oportunidade para discutir o fenômeno junto aos superheróis. 
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Notas iniciais 

 

 As discussões sobre efeitos especiais – aqueles de origem mecânica, como movimentos de 

câmera, edição, pirotecnia e outros artifícios cênicos – e os efeitos digitais – os CGI, computer 

generated imagery, inseridos durante a edição e de origem digital como raios laser ou até mesmo 

pessoas inteiras – não é novidade. A pergunta sobre “quem funciona mais?” é tendenciosa e 

imprecisa, uma vez que cada um surgiu para dar conta de problemas específicos. O GCI resolve 

algumas peculiaridades que seriam financeiramente inviáveis, sem dizer que construir e destruir 

maquetes requer mais tempo e precisão na hora de filmar. No entanto, com a qualidade ainda 

questionável dos efeitos digitais, algumas imagens deixam a desejar por sua artificialidade. 

 É o caso, comparativamente, entre a imagem do ator Arnold Schwarzenegger nos dois 

primeiros O exterminador do futuro (Terminator, 1984 e 1991) e o último filme da franquia, de 

2009. Enquanto nos primeiros filmes o ator usava uma maquiagem para mostrar seu lado ciborgue, 

no último filme ele foi totalmente renderizado digitalmente (até mesmo por, à época, o ator estar em 
                                                        
1 Trabalho apresentado no Grupo de Trabalho 02, Comunicação, Consumo e Estética, do 3º Encontro de GTs  - 
Comunicon, realizado nos dias 10 e 11 de outubro de 2013. 
2 Publicitário, mestrando em Comunicação Social, especialista em psicanálise e pesquisador do universo 
cinematográfico dos superheróis, com base no Unheimliche de Sigmund Freud. E-mail: 
tsarmentoimprensa@gmail.com. 
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mandato político e não poder se comprometer com Hollywood). O efeito de “realidade” que a 

imagem cinematográfica busca com os efeitos digitais não foi possível ser alcançado, uma vez que a 

movimentação e expressões faciais ainda deixam a desejar em verossimilhança.  

 Entrando na nossa seara de personagens verdes e heróicos, podemos comparar, também, o 

Mestre Yoda da antiga trilogia de Guerra Nas Estrelas – um boneco – e o da mais recente, gerado 

completamente por computador a partir do Episódio II, como podemos constatar na cena da luta 

entre Yoda e o Conde Dooku no final de O ataque dos clones (The attack of the clones, 2002). 

Graças à computação gráfica, a cena pode mostrar um poderoso e ágil Yoda, em contrapartida à sua 

figura geralmente frágil e vagarosa. Caso contrário, haveríamos uma luta nem tanto espetacular do 

ponto de vista da coreografia. Mas não teríamos, também, a artificialidade de uma imagem estranha, 

inserida em um ambiente totalmente digital, com o outro ator sendo renderizado em alguns trechos 

que não requeriam closes no rosto.  

O que pretendemos aqui não é questionar qual funcionaria melhor: o Hulk do século XXI 

(The Incredible Hulk, 2008) ou As Tartarugas Ninja, do final da década de 80 (Teenage Mutant 

Ninja Turtles – the movie, 1990). E sim, tentar analisar à luz do Unheimliche proposto por Freud e 

da imagem indicial de Bazin, qual das duas possuiriam maior potencial em envocar sensações de 

estranheza no psiquismo do espectador: as imagens advinhas das manipulações digitais ou aquelas 

capturadas direto na película, sem nenhuma alteração em programas para inserir pessoas ou feições. 

 

 
Figura 1: O exterminador digital e o "analógico". 
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Figura 2: Yoda da trilogia antiga e o digital. 

 

 

O Unheimliche 

 

Em 1919, Freud escreve o artigo O Estranho (Das Unheimliche), no qual introduz o 

conceito do Unheimliche para o campo psicanalítico, um fenômeno psíquico quando nos deparamos 

com algo desconhecido, mas que remete a um conteúdo recalcado e há muito familiar. Esse 

encontro faria o recalcado retornar à consciência, gerando angústia por se tratar de um conteúdo que 

fomos obrigados a relegar às sombras do inconsciente. O efeito é geralmente atribuído ao que é  

assustador, uma tendência que nem sempre contempla o fenômeno em sua totalidade, algo que teria 

mais a ver com o medo do desconhecido que com o efeito de estranho3 propriamente dito. Ao seguir 

os exemplos de Freud, podemos constatar que não seria apenas algo assustador ou horrível, mas 

também de conteúdo fantástico e surreal. 

Unheimliche seria tudo o que deveria ter permanecido oculto mas veio à luz, algo que se 

alienou à mente consciente através do recalque (Cf. Freud). “Tão logo acontece realmente em 

nossas vidas algo que parece confirmar as velhas e rejeitadas crenças, sentimos a sensação do 

estranho” (Idem, p. 308). Essas crenças são aquelas que tínhamos quando crianças, de que 

poderímos voar ou que um urso de pelúcia poderia criar vida. Fomos obrigados a recalcar esses 

desejos, devido a certeza intelectual de que tais coisas não aconteceriam. Aliás, só existe algo 

unheimlich quando o que está em jogo está relacionado a satisfação de um desejo. Segundo Freud, 

                                                        
3 Vale ressaltar que uma edição mais atual das obras completas de Freud, publicada pela Companhia das Letras, 
substitui o termo estranho, traduzido do inglês uncanny, por inquietante. A língua portuguesa, no entanto, não possui 
uma palavra tão rica quanto a original em alemão, que Freud disseca sua significação no artigo. Estranho, então, se 
torna um termo ambíguo e, na teoria psicanalítica, vai além do conceito popular que carrega. Para uma análise mais 
profunda do termo e suas traduções, ver SARMENTO, 2013. Outras diferenças de tradução se dá no termo medo, 
utilizado pela tradução inglesa, onde no, original em alemão 
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não haveria uma perda desse desejo, ou mesmo a perda da crença na ideia de voar, por exemplo. O 

que haveria é o esquecimento através do recalque, não o cessar na realidade de tal conteúdo. “Uma 

experiência estranha ocorre quando os complexos infantis que haviam sido reprimidos4 revivem 

uma vez mais por meio de alguma impressão, ou quando as crenças primitivas que foram superadas 

parecem outra vez confirmar-se” (Idem, p. 310).  

É neste ponto que o Unheimliche toca a linha entre imaginação e realidade, e faz emergir 

uma fantasia, advinda de um desejo. Quando a realidade parece estar em xeque pela reativação de 

algo que atua diretamente contra as leis reais mas que, por estar dentro de uma vivência psíquica, 

tem tanta influência sobre nosso aparelho quanto a realidade em si, o estranho se manifesta. O 

estranho seria uma ocorrência de quando os limites do que julgamos ser uma realidade concreta 

ficam abalados em detrimento à força da realidade psíquica.  

O inconsciente guarda todos os nossos desejos e idealizações infantis, mais intensos que os 

dos adultos (FREUD, [1900]1990, p. 505-6 ), pois “nada que tenhamos possuído mentalmente uma 

vez pode se perder inteiramente” (SCHOLZ apud FREUD, [1900]1990, p. 55). “Qualquer 

impressão, mesmo a mais insignificante, deixa um traço inalterável, indefinidamente passível de 

voltar à luz” (DELBOEUF apud FREUD, idem, nota de rodapé). Esses trechos foram extraídos de A 

Interpretação dos Sonhos (FREUD, [1900]1990) e, embora o texto se refira aos processos oníricos, 

essas noções se dão pelos processos do inconsciente e como ele se manifesta, seja através de 

sonhos, chistes, negativas, estranhezas ou sublimações.  

 Seguindo a deixa de Freud, sobre as categorias5 do Unheimliche se estenderem para além 

daquilo que foi postulado em seu trabalho, fica fácil distinguir algo entre os dois objetos que 

selecionamos para analisar neste trabalho, ambos embasados na questão dos objetos animados e 

inanimados: de um lado, os animatronics, marionetes ou robôs que funcionam através de mecânica 

e, muitas vezes, são utilizados junto com pessoas vestindo o resto da roupa do personagem que 

retratam; de outro, a computação gráfica, que manipularia o sentido de realidade e causaria uma 

incerteza se um monstro é real ou não através da qualidade da imagem. Ambos se encaixam dentro 

da questão de seres que supostamente deveriam ser inanimados mas possuem vida semelhante à 

humana, por reaviverem impressões que deveriam ter sido esquecidas, como uma tartaruga falar, 

por exemplo. Se bem executada, a computação pode deixar em dúvida se aquele objeto é de fato 
                                                        
4 Optamos por reproduzir a frase tal como ela foi traduzida pela versão brasileira. Na teoria psicanalítica, o que opera é o 
mecanismo do recalque, não da repressão, para conteúdos relegados ao inconsciente. Assim como não há instinto de 
vida ou de morte, e sim pulsão.  
5 Dentre as categorias de manifestação do estranho, estão o duplo, a onipotência de pensamento, a repetição compulsiva, 
a magia/bruxaria/animismo, a castração, relação do homem para com a morte e a incerteza de um objeto ser animado e 
seu inverso, algo que deveria conter vida ser inanimado. 
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animado ou um simulacro, um “autômato” guiado por código binário. Seria o mesmo princípio do 

Unheimliche adaptado a uma nova categoria, mais de acordo com nossa vivência cinematográfica 

contemporânea. 

 

Cowabunga! 

 

 Em 1990, foi adaptada pela primeira vez para o cinema uma aventura das Tartarugas Ninja, 

quatro tartarugas que, ao entrarem em contato com uma substância química verde e viscosa, se 

transformam em humanóides, inteligentes e ágeis. Treinados por seu mestre, um rato chamado 

Splinter, os quatro se transformam em guerreiros ninjas que usam a escuridão para atacar os 

malfeitores de Nova Iorque.  

 O filme utiliza atores fantasiados dando vida aos movimentos marciais exigidos pelo 

contexto, enquanto suas expressões são movidas por engrenagens mecânicas, os animatronics. Em 

sincronia, as acrobacias e coreografias das lutas executadas pelos atores atuam junto com 

profissionais manipulando os movimentos faciais, como arregalar olhos ou mexer a boca. A boa 

sincronia gera imagens fotográficas isentas de retoques digitais. As duas únicas inserções digitais 

são feitas nos créditos iniciais e em uma cena que o vilão, o Destruidor, joga uma faca em uma TV. 

A qualidade do efeito é tosco e desnecessário, quebrando momentaneamente a ilusão de estarmos 

em um ambiente real (da mesma forma que acontece no primeiro Caça-Fantasmas, quando dois 

gigantescos animais infernais são justapostos sobre a imagem filmada ou a primeira aparição da 

silhueta de Batman no filme de Tim Burton).  

 O mesmo processo pode ser observado em criaturas como o Predador, a Família 

Dinossauro ou o supracitado mestre Yoda. A sensação é que o mundo o qual estamos assistindo 

existe, pois a fotografia capturada em nada altera o sentido de realidade, mesmo que tal criatura seja 

tão irreal quanto uma tartaruga de 1,80m usando uma bandana laranja e empunhando dois 

nunchakus. O universo se faz crível exatamente por não haver sequer uma alteração, por menor que 

seja na captura da imagem, nada estranho, minimamente fora do lugar àquela captura de luz. Até 

mesmo por termos noção do que seja real – como a não-existência, até agora, de uma criatura verde 

de 2,5m de altura -, os animatronics ajudam a manter um elemento de realidade.  
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Figura 3: Atores e mecanismos. 

 

 As cenas de luta dos filmes são todas coreografadas a partir dos próprios movimentos dos 

atores, não precisando de nenhum artifício digital para completá-las, como um salto mais distante 

ou um golpe mais moderno. Não há movimento que extrapole as condições físicas de um homem 

hábil lutando. Não há nenhum artifício que nos faça duvidar da veracidade desses movimentos, 

diferente do que acontece em O Tigre e o Dragão ou na própria luta já citada entre Dooku e Yoda, 

que soa sempre artificial e inorgânico.  

 Freud diz que nós nos adaptamos à realidade imaginária que o autor nos fornece, tomando 

como verdadeiras as existências de fantasmas e espíritos dentro daquele universo proposto (Cf. 

Freud, [1919]1990), algo que se assemelharia ao pacto ficcional de Umberto Eco. No entanto, 

contrapõe a própria premissa quando diz que a situação se altera quando o autor nos fornece um 

ambiente calcado na realidade comum. Independente de qual seja o tema que estamos analisando, 

somos obrigados a refutar a primeira hipótese e a acolher a segunda com uma série de 

considerações para nossa análise.  

 O ambiente será, muitas vezes, calcado na realidade, dentro do gênero de superheróis que 

estamos analisando. Um outro filme, como Thor, que se passa parcialmente na distante terra de 

Asgard ou Hellboy, que tem o universo infernal como premissa básica de sua narrativa, nos 

apresentam ambientes fictícios desde o início, funcionando como uma distante fantasia já desde 

seus primeiros minutos. Mas os outros filmes do gênero, especialmente os que estão sendo 

realizados de uns cinco anos pra cá, se preocupam em mostrar um ambiente o mais real possível, 

como é o caso da recente franquia de Batman. Até mesmo os filmes de heróis mais fantásticos, 
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como X-Men: Primeira Classe (2011) se preocuparam em basear os problemas em situações 

históricas reais, no caso, a crise dos mísseis entre Rússia e EUA nos anos 60.  

 Logo, podemos assistir a um franzino adolescente picado por uma aranha radioativa pular 

entre os prédios de Nova Iorque e se focando em soluções químicas para alcançar seus objetivos. É 

difícil ignorarmos o princípio de realidade quando temos um semi-deus, um homem usando uma 

armadura com uma tecnologia disponível apenas da ficção e um monstro verde invulnerável diantes 

da estação de trem de Nova Iorque. Porém, dentro do fenômeno do estranho - quando estamos 

diantes de uma suposta realidade menos fantasiosa o possível - podemos inferir que exista algo 

“fora de seu lugar natural” em determinadas circunstâncias. E isso é auxiliado pela indicialidade da 

fotografia cinematográfica, como proposto por André Bazin.  

O ponto central deste argumento é o seguinte: sabemos estar diante de universos fictícios, 

por mais “real” que o autor tente inserir sua obra. No entanto, se logo no início temos um universo 

todo digital - ou um personagem todo digitalizado como o Hulk ou Superman voando -, o 

comprometimento com o filme é maior que o efeito estético que poderia causar, por estarmos 

alheios àquilo como realidade. É claro que, no caso dos animatronics, isso também pode ocorrer. 

Criaturas como os Gremlins, ou até mesmo as Tartarugas Ninja, podem contribuir para a perda da 

estesia. No entanto, a imagem fotográfica, indicial, no mínimo, vai nos sugerir estarmos diante de 

um ator fantasiado. Mas sua presença ali, naquela hora, naquela cena, com aquele iluminação, 

sendo capturada pelo mesmo mecanismo que vai capturar o resto do cenário, é indiscutivelmente 

real, diferente das sensações causadas pelo CGI, no qual há sempre a dúvida quanto à credibilidade 

daquela imagem relatada. 

O emprego desta forma de fantasia, porém, tem os seus contras. O mestre Splinter às vezes 

parece mecânico demais, embora sua idade supostamente avançada possa ajudar a manter a ilusão. 

Nos filmes em questão, poucos são os momentos que os animatronics comprometem a realidade e, 

para um deles, é necessário a muita observação. No filme das tartarugas, identificamos algumas, 

como quando a boca de um dos atores pode ser vista quando um dos personagens sorri e abri 

demasiadamente a boca do boneco. A outra é algo mais semântico, sobre a forma que Rafael, a 

tartaruga com a faixa vermelha, maneja suas arma, um par de sai. A arma, assim como empunhada 

por Elektra em seu filme homônimo e em O Demolidor (2002), requer agilidade específica entre os 

dedos. Como a fantasia dos herói mutantes tem apenas três dedos, fica difícil utilizar esta arma com 

a mesma destreza que as demais, um par de katanas, um bõ e os nunchakus. Talvez por isso – e pela 

censura permitir que as crianças assistam aos filmes – as tartarugas lutem mais com golpes de artes 

marciais que com suas armas, que jamais causam dano efetivo. Alguns erros como ver parte da pele 
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do ator por baixo da roupa ainda influenciam menos na estesia do filme que a artificialidade de 

interação entre um ator real e um objeto gerado por computador. 

 

Hulk smash! 

 

O Incrível Hulk6, dirigido Louis Leterrier, conta com um elenco de ponta e vem de um 

terceiro “pelotão”, por assim dizer, dos filmes de superheróis, com temáticas mais sérias e aspectos 

mais sombrios. A primeira aparição do monstro verde é de um contexto técnico e narrativo 

impecável: Hulk jamais é revelado por inteiro, sendo trabalhado sempre nas sombras. Neste 

contexto, além de criar o suspense necessário para manter o espectador atento, os efeitos digitais 

funcionam muito bem, não deixando nunca de conferir veracidade àquele universo. A própria 

interação com os atores humanos na cena não é comprometida, devido à fotografia sombria 

utilizada. O problema é que, seja por falha de roteiro, ingenuidade da produção ou pelas demandas 

de um blockbuster como este, a segunda cena na qual o monstro aparece é em pleno dia, e nem 

mesmo as tentativas dos artistas digitais de tentar tornar o cenário mais de acordo com a origem 

digital do herói – um jardim com árvores e gramado de um campus universitário – funciona. Os 

efeitos especiais quase nunca são colocados junto com Hulk e, em um take no qual há uma explosão 

real, em outra, o fogo aparece digitalizado, para poder “interagir” com o protagonista da história.  

O terceiro ato do filme quebra ainda mais a ilusão. O vilão Abomination é ainda menos 

crível que o herói, além de colocar em xeque um outro problema de roteiro e narração decorrente da 

facilidade de manipulação da imagem: a destruição total de prédios, carros e até cidades inteiras. É 

difícil fazer um filme do Hulk sem destruição. O personagem é, por si só, um destruidor: passa por 

cima de qualquer objeto, arremessa carros e arranca postes para bater em seus adversários. Daí até 

uma catástrofe total, como em Os Vingadores, é um pulo e isso, indubtavelmente, ajuda a quebrar a 

ilusão. A sensação é de estarmos em um videogame, com gráficos muito bons, por sinal, mas ainda 

sim, apenas um jogo criado por 0s e 1s (o mesmo pode ser visto em outra criatura verde do gênero, 

o Lagarto, vilão do reboot da franquia do Homem-Aranha, lançado em 2012).  

A indicialidade da imagem, antes captada totalmente por fotografia, mostrando monstros e 

atores (como é o caso da série antiga de TV de Hulk, no qual o herói era um ator fisioculturista todo 

pintado de verde), não existe, como disse Steven Shaviro (2007). E afirmamos isso ignorando o 

                                                        
6 Descartaremos aqui a adaptação cinematográfica de Hulk de 2003, dirigida por Ang Lee, uma vez que a franquia foi 
reiniciada em 2008, já com as devidas interligações com a futura franquia Os Vingadores, e pela qualidade dos efeitos 
especiais, que transformaram o herói em uma pulga verde-fluorescente.  
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aspecto digital puramente de captação e armazenamento. A câmera pode ser digital e gravar em HD 

ao invés de impressões de luz e química em um filme, mas isso não quer dizer que tudo vai ter 

aspecto digitalizado. Esse fato é relevante apenas para os puristas. Por que não haveria indicialidade 

em uma imagem captada do mesmo jeito, apenas armazenadas em outra mídia? O fato do 0 e do 1 

digital poder ser manipulado não quer dizer que o que foi capturado também seja. Dessa forma, até 

mesmo o filme de rolo estaria suscetível às mudanças de luz ou reações químicas em seu 

armazenamento que alteraria a qualidade da imagem gravada.  

 
For Bazin, the indexical quality of photographic and cinematographic images is their most important 
feature. In traditional photography, there is a literal, cause-and-effect, point-for-point relationship 
between the object that stands before the lens, and the image that is inscribed on the photographic 
plate by light reflected off that object. The mechanistic nature of the camera eliminates any imposition 
of the artist’s hand: “for the first time an image of the world is formed automatically, without the 
creative intervention of man” (2004: 13). Bazin bases his entire “ontology of the photographic image” 
(2004: 9–16) on its “essentially objective character. . . . In spite of any objections our critical spirit 
may offer, we are forced to accept as real the existence of the object reproduced, actually re-
presented, set before us. . . . Photography enjoys a certain advantage in virtue of this transference of 
reality from the thing to its reproduction” (2004: 13–14) (SHAVIRO, 2007, p. 64).  

  

 Na página seguinte do artigo mencionado, Shaviro afirma que a característica indexal da 

fotografia cinematográfica desapareceu na época do cinema digital. O próprio fato do homem poder 

manipular os 0s e 1s do código binário, segundo o autor, já desestruturaria a qualidade indicial 

(Idem).  

 

 
Figura 4: Os diversos Hulks (1977, 2003, 2005 e 2012). 
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Últimas notas 

  

 Nos anos 70, uma teoria da robótica foi introduzida pelo doutor japonês Masahiro Mori 

sobre o aspecto estranho que os robôs e formas sintéticas de vida poderiam causar. Basicamente, se 

fôssemos avaliar a curva de afinidade que temos com formas sintéticas de vida, haveríamos de 

supor que, quanto mais parecido com um ser humano, maior seria nossa resposta emocional positiva 

àquela figura. No entanto, segundo Mori, pouco antes de chegarmos ao topo – local onde se 

encontraria um ser humano saudável – há uma brusca queda que torna a reação completamente 

negativa, o chamado Vale Estranho - Uncanny Valley.  

 Segundo a teoria, um robô industrial não causaria nenhuma resposta afetiva a um humano. 

Estaria próximo ao marco zero. Um autômato, como é o caso do filme Eu, Robô, por exemplo, 

estaria em um lugar com resposta aceitável, pois se assemelha à figura humana mas ainda deixa 

bem clara sua forma sintética. Um urso de pelúcia estaria ainda mais próximo da aceitação total. No 

entanto, uma mão artificial que busca imitar cor e textura da mão natural de uma pessoa, sendo 

utilizada por um amputado, por exemplo, pode causar uma reação completamente negativa em 

quem o vê. A tentativa de reproduzir perfeitamente o membro pode causar a sensação estranha por 

apresentar algo inquietante: ao apertarmos, pode não ser quente como espera-se que uma mão seja, 

seus movimentos podem ser artificiais e erráticos, sua sensação de aperto pode não conter ossos, 

etc.  

  

 
Figura 5: Uncanny Valley 
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 O gráfico acima ilustra essa questão. No eixo horizontal, temos uma porcentagem de 

semelhança a uma pessoa humana, enquanto que, no eixo Y, uma quantidade de afinidade. A linha 

contínua mostra a curva de afinidades com figuras imóveis: robôs industriais, ursos de pelúcia, 

máscaras japonesas, cadáveres, mãos prostéticas, boneca comum e outra máscara japonesa. A linha 

pontilhada, que visa medir a afinidade a partir dos movimentos das formas de vida em questão, 

mostra, em ordem: robôs industriais, robôs humanóides, zumbis, mãos sintéticas, um boneco 

Bunkaru japonês, uma pessoa doente e uma pessoa saudável.  

Onde poderíamos encaixar os animatronics que analisamos das Tartarugas Ninja? Sem 

dúvida que o fato de serem parcialmente animados por mecanismos os colocaria em um lugar de 

baixa afinidade. Mas por outra parte ser de origem humana e, principalmente, o fato de não termos 

referência na realidade de como seriam os movimentos labiais de uma tartaruga se falasse, ao nosso 

ver, posiciona os personagens em algum lugar de afinidade positiva. Estáticos, talvez estariam antes 

da curva do Vale Estranho; em movimentos, a julgar pelo corpo, estariam no topo do gráfico; mas a 

julgar apenas pelos movimentos faciais, estariam em algum lugar com baixa afinidade. A média, a 

nosso ver, seria positiva.  

Mas onde será que estaria o Hulk e seu CGI? Certamente que fica bem claro que sua forma é 

sintética, não tentando emular cores e texturas de um humano – estamos falando de um monstro 

verde de quase três metros de altura. Mas, dentro da experiência fílmica e da indicialidade que a 

imagem deveria proporcionar, sua imagem teria uma reação, se não negativa, próxima à do robô 

industrial. Não haveria afinidade suficiente pela sensação de engano. Em nossa suposição, 

movimentando-se ou parado, estaria no Vale.  

Em termos de imagem, as imagens do Hulk se tornam estranhas por variar entre uma 

familiridade fotográfica real e inserções inorgâncias binários. O quanto isso influencia a vida 

psíquica do indivíduo é uma resposta singular e intransponível. Se o “mito do cinema total de 

Bazin” baseia-se em uma reprodução fiel da realidade, uma vez que o conceito de “realidade” 

engloba, também, a vida psíquica, os efeitos digitais seriam um dispositivo poderoso na hora de 

retratar pensamentos, rastreios digitais, sonhos, quimeras ou planos objetivos de uma pessoa 

drogada. A pergunta que fica é: para a vida psíquica, tartarugas mutantes são não-reais? E, se forem, 

qual a melhor forma de impactar o espectador, com uma tecnologia que ainda não alcançou o seu 

primor fotográfico7 – mas permite ampliar a escala de atuações da trama – ou capturar a realidade 

tal como ela é, com atores vestindo fantasias e cabeças animadas – mesmo que seus cascos às vezes 
                                                        
7 Como poderemos constatar no próximo filme dos heróis, no qual as tartarugas são capturadas por motion capture.  
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pareçam de borracha? 
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